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RESUMO
SILVA, Helena Barboza. ESPAÇOS HOSPITALEIROS: UM DESEJO, UM
CONCEITO, UMA ESTRATÉGIA. 2014. Monografia (Graduação). Niterói: Faculdade
de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), 2014. 156 p., il.
Sensações de acolhimento ou hostilidade são percebidas pelos usuários dos
espaços, uma vez que estes também podem carregar em si o atributo da
hospitalidade. Diagnosticar o que provoca tais sentimentos pode auxiliar na
proposição de soluções para adequar os ambientes, de forma a que possam
minimizar impactos causados pela vida contemporânea, caracterizada pela
aglomeração de pessoas nas cidades, pela homogeneização de hábitos e costumes
e pelo esvaziamento das identidades pessoais e locais. Promover o bem-estar da
pessoa que utiliza determinado espaço envolve o planejamento de toda a atividade
que ali ocorre, como o estudo das rotinas, a especificação e o dimensionamento de
materiais e equipamentos e a disseminação de boas práticas de higiene e
conservação, além de cuidados com o meio ambiente, de forma a proporcionar
maior qualidade de vida. Para avaliar essas funções e sua forma de ocorrência, este
estudo investiga detalhadamente o processo de qualificação de espaços sob a ótica
da hospitalidade, sejam eles residenciais, comerciais ou sociais. Desenvolve um
exercício de aplicação dos conceitos estudados por meio do desenho da estratégia
de posicionamento empresarial, orientando diretrizes para o desenvolvimento e a
implantação das atividades de uma empresa do setor – a ESPAÇO.
Palavras-Chave: Hospitalidade. Acolhimento. Organização de espaços. Espaços
hospitaleiros.

ABSTRACT
SILVA, Helena Barboza. HOSPITABLE SPACES: A DESIRE, A CONCEPT, A
STRATEGY. 2014. Monografia (Graduação). Niterói: Faculdade de Turismo e
Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), 2014. 156 p., il.
Users of space perceive feelings of welcome or hostility since they can also carry
with themselves the attribute of hospitality. To diagnose what causes such feelings
may help in proposing solutions to adapt the environment so that they can minimize
impacts on contemporary life, characterized by overcrowding in the cities,
homogenization of habits and customs and emptying of personal and local identities.
To promote the welfare of the person who uses certain space involves planning of
every activity that takes place there, such as the study of routines, the specification
and design of materials and equipment and the dissemination of good hygiene and
maintenance practices, besides environment stewardship, in order to provide higher
quality of life. To evaluate these functions and its form of occurrence, this study
investigates in detail the process of qualification of spaces from the perspective of
hospitality, whether they residential, commercial or social. It is also an exercise in
applying concepts learned through the design of corporate positioning strategy,
giving guidelines for the development and implantation of the activities of a company
in the industry - the SPACE.
Keywords: Hospitality. Welcome. Spaces organization. Hospitable spaces.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do presente estudo se origina no interesse de analisar o
processo de materialização da hospitalidade nos espaços construídos, em
edificações dedicadas ao uso residencial, comercial ou social, estejam ou não essas
funções fundidas, como no caso dos estabelecimentos hoteleiros.
O interesse se concentra no espaço físico e no que a ele se agrega para
realização das atividades ali desenvolvidas (recursos materiais ou humanos) e está
pautado na hipótese de que o espaço físico é percebido, de diferentes maneiras,
pelas pessoas e nelas desperta sensações antagônicas como a de hospitalidade e
acolhimento ou hostilidade e rejeição.
A partir da investigação sobre como essas sensações afetam a qualidade de
vida das pessoas, pretende-se identificar formas e soluções para orientar o
planejamento e a gestão de espaços que sejam efetivamente acolhedores. Trata-se,
portanto, de avaliar os mecanismos ambientais espaciais que fazem com que o
hóspede se sinta acolhido pelo ambiente do hotel, o doente pelo ambiente do
hospital, o morador ou visitante pelo ambiente da casa/moradia ou o convidado pelo
ambiente da festa/comemoração, discutindo maneiras de atuar sobre aqueles
espaços que transmitem hostilidade.
Os espaços, ao serem ambientados e ocupados, assumem uma identidade
própria, a partir da maneira como estão organizados e da forma como se dá o
relacionamento destes com cada um que os frequenta ou os utiliza. Ali são
estabelecidas trocas e são promovidos vínculos e interações – o espaço influencia o
homem e o homem altera o espaço.
Nas palavras de Lefebvre (2008, p.22), encontra-se análise crítica em relação
à ordenação do espaço como um todo: “Não se trata de localizar no espaço
preexistente uma necessidade ou uma função, mas, ao contrário, trata-se de
especializar uma atividade social, ligada a uma prática no seu conjunto, produzindo
um espaço apropriado”.
É claro que essa identidade resulta da ação de pessoas que o criaram e o
construíram da forma como existe, mas esse processo de inter-relação das pessoas
com o espaço acontece em um continuum, sugerindo um modelo interpretativo. Em
um primeiro momento, o usuário chega ao espaço e passa a interagir com o espaço
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pronto, e “reage” a ele, experimentando sensações como, por exemplo, alegria ou
tristeza, segurança ou medo, tranquilidade ou estresse, vontade de sair ou ficar,
tudo de acordo com a característica mais ou menos hospitaleira (ou hostil) do
ambiente. Num segundo momento, o usuário poderá, então, lembrar que alguém
preparou aquele ambiente especialmente para ele porque se importa com o que
acontecerá ali. Num terceiro momento, a troca com outras pessoas presentes
também passa a fazer parte do processo de sua interação com o ambiente, podendo
esta interação, inclusive, abrandar ou agravar as sensações experimentadas no
primeiro momento.

Ilustração 1: Modelo interpretativo de interação usuário-espaço.

Nas ilustrações a seguir estão algumas comparações de ambientes
acolhedores e hostis por conta de diferentes motivos e situações.
Observe que na Ilustração 3 a estética torna o ambiente mostrado na
Ilustração 2 mais acolhedor, podendo o usuário experimentar, no segundo
momento, a sensação da beleza do lugar.
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Ilustração 2: Ambiente comemorativo em
processo de organização.
Fonte: Carolina Souza Lima Assessoria e
Decoração de Eventos, 2013.

Ilustração 3: Ambiente comemorativo com
montagem para festa finalizada.
Fonte: Carolina Souza Lima Assessoria e
Decoração de Eventos, 2013.

Na Ilustração 5, pode-se notar que a percepção da luz natural no ambiente
pode fazer com que as pessoas se sintam menos confinadas, mesmo tendo que ali
aguardar por um longo período, o que não ocorre no ambiente da Ilustração 4.

Ilustração 4: Ambiente sem luz natural.

Ilustração 5: Ambiente com luz natural.

Fonte: MCJ Editora, 2013.

Fonte: Gstatic, 2013.

A Ilustração 7 e a Ilustração 8, por sua vez, mostram a possibilidade de o
usuário se sentir surpreendido pelo detalhe, por algo que não esperava, fora do
padrão conhecido e previsto da Ilustração 6.
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Ilustração 7: Cabides criativos em provador de
roupa de loja.
Fonte: Gstatic, 2013.

Ilustração 6: Cabides padrão em provador de
roupa de loja.

Ilustração 8: Cabides criativos em provador de
roupa de loja.

Fonte: Lojas Zazou, 2013.

Fonte: Acervo próprio, 2013.

A existência de um local disponibilizado para o atendimento e a simples
utilização do recurso de cortinas, no ambiente da Ilustração 10, proporcionam
privacidade aos doentes (diferentemente do que ocorre na Ilustração 9),

que

estando ali em uma situação limite, experimentam a sensação de que a sua vida tem
valor e que alguém se importa com isso.

Ilustração 9: Pacientes aguardando
atendimento em corredor de hospital.

Ilustração 10: Local para primeiro atendimento
em setor de emergência de hospital.

Fonte: R7 Notícias, 2013.

Fonte: Hospital Marieta, 2013.

Camas com roupas limpas e bem arrumadas, seja em casa ou em um hotel,
trazem para o usuário a sensação de ter direito a desfrutar do conforto para realizar
uma das necessidades humanas mais básicas, o sono e o descanso, que parece
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poder ser melhor atendida no ambiente da Ilustração 12 do que no da Ilustração
11.

Ilustração 11: Quarto de hotel não arrumado.

Ilustração 12: Quarto de hotel arrumado.

Fonte: Gstatic, 2013.

Fonte: Gstatic, 2013.

Os espaços também podem ser considerados acolhedores por conta da
alegria que provocam nas pessoas, quando tratados com ludicidade para
determinados fins, como no caso da Ilustração 14, onde detalhes podem incentivar
a participação em atividades para quem tem dificuldade ou resistência, o que não
ocorre no ambiente da Ilustração 13, apesar de este possuir características
construtivas e finalidades muito semelhantes.

Ilustração 13: Ginásio esportivo em clube
recreativo.

Ilustração 14: Ginásio em Hospital público da
rede Sarah Kubitschek.

Fonte: Gstatic, 2013.

Fonte: Maloca da Má, 2013.

A harmonia das linhas de um jardim, com seus traçados e sua composição,
oferecem ao observador desfrutar da sensação de estar em sintonia com a natureza,
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mais perceptível no ambiente constante da Ilustração 16 do que no da Ilustração
15.

Ilustração 15: Jardim em residência.

Ilustração 16: Jardim em residência.

Fonte: O povo, 2013.

Fonte: Gstatic, 2013.

A praticidade pode ser um fator representativo da hospitalidade do
ambiente, pois auxilia na diminuição do desgaste com tempo gasto para localizar e
acessar itens, o que pode ser demonstrado nas arrumações de rouparia mostradas
na Ilustração 17 e na Ilustração 18.

Ilustração 17: Armário para acondicionar
roupas de cama e banho, sem organização
planejada.

Ilustração 18: Armário para acondicionar
roupas de cama e banho, com organização
setorizada.

Fonte: Gstatic, 2013.

Fonte: Gstatic, 2013.
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Recursos de acessibilidade física podem trazer a sensação de pertencimento
a um todo e de inclusão na sociedade, como observado na comparação da
Ilustração 19 com a Ilustração 20.

Ilustração 19: Acesso através de escadas.

Ilustração 20: Acesso através de rampas.

Fonte: Blog do Educador, 2013.

Fonte: Gstatic, 2013.

A mesa posta com capricho proporciona ao comensal o prazer de se sentir
importante e especial, ao realizar refeições em um local como a da Ilustração 22, o
que não acontece no caso mostrado na Ilustração 21.

Ilustração 21: Mesa de jantar, sem preparo
prévio à refeição.

Ilustração 22: Mesa de jantar, segundo padrão
de cerimonial e etiqueta.

Fonte: Gstatic, 2013.

Fonte: Decoração e Projetos, 2013.
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Na Ilustração 23 e na Ilustração 24, pode-se observar que a funcionalidade
pode proporcionar, através da organização, a sensação de clareza.

Ilustração 23: Armário de cozinha sem
organização planejada.

Ilustração 24: Armário de cozinha com
organização setorizada.

Fonte: Drang, 2013.

Fonte: Ana Afonso Organizer, 2013.

A importância da higiene e da limpeza nos ambientes fica clara na
comparação da Ilustração 25 e da Ilustração 26, que nos reportam ao que as
pessoas podem sentir ao entrar em um espaço com as condições ali apresentadas.

Ilustração 25: Banheiro necessitando de
reparos e limpeza.

Ilustração 26: Banheiro limpo e organizado.
Fonte: Arthur Golgo Lucas, 2013.

Fonte: Gstatic, 2013.
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A sinalização dos espaços pode proporcionar segurança, fornecendo
orientação e, igualmente, a sensação de que alguém se preocupa com o bem-estar
de quem ali transita, o que se comprova na Ilustração 28, mas não na Ilustração
27.

Ilustração 27: Hall sem sinalização.

Ilustração 28: Hall sinalizado.

Fonte: Acessibilidade na prática, 2013.

Fonte: Jtheodorodesign, 2013.

Todos esses exemplos de sensações percebidas nos diferentes ambientes
exemplificados, em geral, são experimentados, em sua forma positiva, quando
estamos hospedados em hotéis1. Meios de hospedagem são lugares onde – ainda
que o motivo da oferta seja comercial e intencional em função do desejo de lucro, é
dado aos frequentadores desfrutar da beleza e de padrões de etiqueta, da surpresa
dos detalhes, da privacidade, da organização das atividades, da arrumação, limpeza
e higiene de itens e espaços, da orientação, funcionalidade e acessibilidade, além
da ludicidade e do prazer.
Em geral, quando se visita hotéis de qualidade, ao sair, tem-se a sensação de
que se gostaria de dispor de tudo aquilo também nas respectivas residências, nos
locais de trabalho ou nos ambientes que se frequenta. Deseja-se perpetuar as boas
sensações que ali foram vivenciadas.

1

Há diversas nomenclaturas que descrevem meios de hospedagem, quase sempre associadas a diferentes
tipologias ou a questões culturais ou regionais. Neste trabalho, muitas vezes, como alternativa sinonímica, usase a palavra hotel para, genericamente, fazer referência a meios de hospedagem de várias tipologias e
categorias.
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Por isso, o modelo hoteleiro se mostra útil e funciona como que um parâmetro
para a promoção da adequação de ambientes - segundo a lógica da hospitalidade a seus usuários e às suas funções. Este trabalho de adequação envolve a aplicação,
de maneira personalizada, dos conceitos técnicos e teóricos da hotelaria, guardando
similaridade, de acordo com cada caso e cada demanda, com as práticas dos
diversos setores operacionais hoteleiros, entre os quais os departamentos de
governança/conciergerie, manutenção/segurança, eventos/cerimonial ou alimentos e
bebidas.
Nessa adequação de espaços estão contempladas algumas funções (que
envolvem os atos de diagnosticar, planejar, programar, organizar e treinar), que
influenciarão os três momentos de interação usuário-ambiente, nas etapas de
aproximação e reação, reconhecimento e adequação, e interação, estabelecidas no
modelo da Ilustração 1. Estas funções são:
a) a organização e setorização do ambiente de acordo com as atividades que
nele ocorrem;
b) a identificação das melhores práticas para execução de tarefas, de acordo
com as funções a serem atendidas pelo ambiente;
c) a organização das atividades desenvolvidas em cada espaço e suas
necessidades em termos de rotinas de arrumação e limpeza (periodicidade e
forma de realização) e abastecimento e armazenagem de insumos;
d) a definição, o dimensionamento e a organização de utensílios, equipamentos,
mobiliário e enxovais necessários a cada ambiente e ao tipo de atividade
nele desenvolvida;
e) o treinamento e a capacitação de colaboradores para o aperfeiçoamento da
qualidade

da realização das tarefas envolvidas na organização dos

ambientes, de forma customizada, de acordo com as necessidades familiares
ou corporativas.
Para permitir adequado desenvolvimento dessas funções, o presente estudo
está orientado para a construção de uma estratégia de posicionamento
mercadológico de empresa prestadora de serviços de adequação e organização de
ambientes residenciais, comerciais ou sociais, com foco na hospitalidade dos
espaços, na cidade de Niterói.
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A prestação de tais serviços poderá representar solução para inquietação
frequente de proprietários/usuários (seja por falta de habilidades e conhecimentos
específicos ou de tempo para dedicação) acerca de sua incapacidade de adequar e
equipar os seus ambientes, de forma a deixá-los em harmonia com as atividades
nele descritas, de otimizar recursos e proporcionar melhoria da qualidade de vida, e
de adotar boas práticas ambientais, alcançando, em última instância, uma situação
de vida que implique em maior conforto, praticidade, agilidade, produtividade e bemestar.
O projeto, como já foi dito, parte da hipótese das sensações de hostilidade
dadas pelos ambientes, em função de dificuldades de natureza prática, por parte de
um grande número de pessoas, para organizar e manter organizados os locais onde
moram ou trabalham, ou que frequentam, o que pode trazer como consequências o
aumento do estresse e a adoção de atitudes que prejudicam a saúde e
comprometem o bem-estar. Considera-se também o contexto contemporâneo de
uma sociedade caracterizada, cada vez mais, por um grande número de coisas para
realizar e tempo e recursos cada vez mais escassos.
O enfoque desejado para a empresa aqui estudada, no entanto, não está
apenas na forma padronizada de organização de determinados itens, mas em uma
maneira personalizada de promover o bem-estar dos envolvidos na utilização dos
ambientes, a partir do planejamento de toda a atividade que ali ocorre, desde o
estabelecimento de rotinas de arrumação e limpeza, o cálculo dos enxovais e
materiais necessários para que aquele ambiente se mantenha organizado, a
indicação de fornecedores, o atendimento para realização de eventos no espaço e a
programação de manutenção, até a transmissão de orientações e conhecimentos
relativos a boas práticas de higiene, conservação e cuidados com o meio ambiente,
de forma a proporcionar maior qualidade de vida. Tudo isso tendo como referencial
teórico os pressupostos da ciência e da prática social da hospitalidade.
Entende-se que há oportunidade para o negócio em função da percepção de
que, cada vez mais, há demanda por espaços hospitaleiros ou se identifica, com
maior regularidade, os níveis de hostilidade que podem estar associados aos
espaços, o que influencia o modo como as pessoas se sentem ali: bem ou mal
acolhidas ou recebidas, mais ou menos à vontade, confortáveis ou seguras.
Segundo Rosa (2012):
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As empresas devem considerar as seguintes questões ao planejar a
promoção de sensações: o que pode ser feito para melhorar a estética da
sensação? São os aspectos estéticos que fazem com que os visitantes
entrem, sentem e fiquem? Pense no que pode ser feito para tornar o
ambiente mais acolhedor, interessante ou confortável. Você criará um local
em que os visitantes se sintam livres para “estar”. Uma vez no local, o que
os visitantes farão? (ROSA, 2012, p. 242).

Resistir à padronização de ambientes e à superficialidade muitas vezes
adotada pelo design de interiores - através de ambientes personalizados, funcionais
e organizados nas residências ou nas empresas - pode proporcionar não só a
otimização do tempo de que as pessoas dispõem e do espaço que possuem, mas,
sobretudo, prazer, bem-estar e melhor qualidade de vida.
Este prazer pode advir da simples possibilidade de maior disponibilidade para
dedicação a projetos pessoais ou da diminuição do estresse causado pela
desorganização dos espaços. Ao contratar alguém que possa cuidar dessas
questões, podem surgir benefícios advindos inclusive da adoção de boas práticas de
higiene e saúde preventiva ou de proteção do meio-ambiente através da
organização do consumo, do aproveitamento e do descarte adequado de materiais,
com a redução do desperdício.
Dessa forma, esse tratamento dos ambientes estará também contribuindo
para a sociedade como um todo, na medida em que os serviços prestados estarão,
de alguma forma, representando novos conhecimentos para as pessoas envolvidas,
que resultarão em melhoria continuada da qualidade de vida. Concorda-se com
Dencker (2004), quando diz que:
A introdução de novos comportamentos voltados à hospitalidade, derivados
da prática do dom, nos processos de planejamento e gestão dos serviços e
equipamentos que integram a hospitalidade comercial, pode vir a contribuir
para o desenvolvimento de uma cultura empresarial mais solidária, que
certamente causará impacto positivo na sociedade como um todo
(DENCKER, 2004, apud ROSA, 2012, p.224).

Uma primeira análise do mercado demonstra que alguns serviços são
oferecidos em grandes cidades, por empresas constituídas e detentoras de sites
para consultas e informações, representando tendências de mercado. Elas se
encarregam da organização de ambientes, sob a ótica da gestão do tempo e do
espaço, como arrumação de armários em residências ou organização de arquivos
em empresas, ou da prestação de serviços semelhantes aos de um concierge, como
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pesquisa e aquisição de itens ou solução de pendências administrativas junto a
empresas: apresentação de documentos, pagamento de contas, etc.
São tipos de serviços e produtos, como os de automação, por exemplo,
tentando dar soluções para os novos problemas da sociedade moderna (o principal
deles o pouco tempo para realizar grande quantidade de coisas).
Em São Paulo, a Homeorganizer2 oferece organização e gestão residencial,
além de treinamento e cursos na mesma área, a Resolvopravocê 3 se propõe a
executar tarefas de orçamento, lista de compras ou de presente, e a RobertaRamos 4
planeja e operacionaliza eventos e organiza ambientes como escritórios e
residências de recém-casados.
Em Niterói, região de implantação do negócio, há indícios de serviço prestado
por pessoas físicas, de maneira não formal, como no caso de Ana Paula Reis
Organiza5, que oferece organização de armários e ambientes em residências e de
arquivos e documentos em empresas.
Desenvolver uma estratégia de posicionamento possibilita determinar as reais
oportunidades e ameaças à implantação do serviço, que parece não ser ofertado na
região, pelo menos não com o foco na hospitalidade e com as características
abrangentes e a qualificação profissional que se pretende agregar nesta proposta.
O objetivo geral do presente estudo é avaliar o interesse pelo serviço e
identificar as possibilidades de transformar a ideia inicial em negócio rentável e que
represente solução para a adequação dos ambientes com o enfoque da
hospitalidade e levando em conta as mudanças do modo de vida moderno.
Com a pesquisa, buscou-se obter respostas para a seguinte questão
norteadora: Em que medida a proposta de criação de empresa prestadora de
serviços de qualificação, adequação e organização de ambientes, com foco na

2

Site da Home Organizer: http://www.homeorganizer.com.br.

3

Site da Resolvopravocê: http://www.resolvopravoce.com.br.

4

Site da RobertaRamos: http://www.robertaramos.com.br.

5

Página facebook: https://www.facebook.com/#!/ana.organiza?fref=ts.
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hospitalidade, serve para atender às necessidades e expectativas do mercado (de
Niterói e região) e para se tornar uma opção de negócio rentável?
Para atender à finalidade de proporcionar maior qualidade de vida às pessoas
e maior tempo livre para realizarem o que vem sendo mais exigido pela sociedade
contemporânea, como a dedicação ao trabalho e a aquisição contínua de novos
conhecimentos, o estudo tem como objetivos específicos:
a)

realizar pesquisa de mercado com os tipos de serviços oferecidos com

base nos conceitos da hotelaria e a sua forma de adaptação aos diferentes
ambientes tratados;
b)

analisar a demanda atendida e a demanda potencial e entender as

suas reais expectativas;
c)

especificar as características do serviço a ser prestado e seu

diferencial frente à concorrência.
Com o objetivo de situar o estudo no contexto geral do conhecimento - e seus
conceitos, explicações e modelos teóricos -, foram definidos os principais temas
relacionados à elaboração da estratégia de posicionamento de negócio de
hospitalidade, aplicada a espaços internos e externos, temas esses voltados para a
criação de empresa prestadora de serviços de qualificação de ambientes
residenciais, comerciais ou sociais.
Assim, o tema central – hospitalidade – está estruturado com base nos textos
compilados pelos autores Lashley e Morrison (2004), no livro intitulado Em busca da
hospitalidade: perspectivas para um mundo globalizado, onde são discutidas as
várias nuances da hospitalidade, enquanto troca humana, e suas definições
(inclusive através de outros estudiosos), bem como questões relativas à sua
operação e à sua administração.

As constatações trazem abertura para o

entendimento do conceito fora de um contexto predeterminado e oferecem a
possibilidade de “estudar como a hospitalidade é administrada no lar, em hospitais,
prisões ou empreendimentos comerciais” (LASHLEY, MORRISON, 2006, p.206). O
mesmo tema também é tratado por Camargo (2004), em seu livro Hospitalidade
onde são discutidos os conceitos de hospitalidade e suas escolas francesa e
americana, bem como suas duas vertentes, a doméstica e a comercial, úteis para o
planejamento de atividades de hospitalidade em diferentes tipos de ambientes e com
fins comerciais.
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Na questão da hospitalidade enquanto atributo dos espaços e no que se
refere aos parâmetros do modelo hoteleiro, recorreu-se ao autor Castelli (2005),
como também às autoras Baptista (2002) e Spolon (2012).
Para conhecimento do panorama do modo de vida contemporâneo, foram
consultados os estudos de BAUMAN (2001) e BOFF (2005) sobre a modernidade e
a sociedade pós-moderna, em busca do entendimento das características do
público-alvo do empreendimento e suas necessidades.
Planejamento de negócios tem como base os autores Lashley e Spolon
(2011), em seu livro Administração de Pequenos Negócios de Hospitalidade, que
fornece subsídios para o desenvolvimento de gestores de pequenos negócios de
hospitalidade, juntamente com as recomendações dos autores Degen (1989) e
Dolabela (2008) como roteiro para o desenho da estratégia de posicionamento
empresarial. São estabelecidas as principais etapas de realização de um plano de
negócios, com ênfase na qualidade da prestação dos serviços.
O tema Gestão e Governança, que subsidia a definição e especificação de
serviços a serem prestados, está construído através do livro intitulado Gestão
Hoteleira, de Castelli (2006), que traz informações e subsídios práticos para
gestores hoteleiros, sendo fonte de consulta de procedimentos nas áreas de
Governança, Lazer, Alimentos & Bebidas, Manutenção, Eventos e Etiqueta, todos
pertinentes ao desenvolvimento de negócio, dada a sua estreita relação com a
hospitalidade.
Serviços domésticos representam tema estruturado sobre base também de
hospitalidade doméstica e corporativa, através do livro Casa limpa, roupa lavada,
comida na mesa: um guia de serviços domésticos, editado pelo SENAC como
material de curso, que contém orientações de organização e limpeza, cuidados com
roupas e arrumação de ambientes domésticos, com recomendações estabelecidas
de forma simples e prática, podendo servir de exemplo de opção para treinamento
básico de profissionais, adaptável para outros tipos de ambientes.
Para atingir os objetivos traçados, foram aplicados procedimentos para
investigação da temática, que envolvem inicialmente pesquisa bibliográfica dos
principais temas envolvidos. Pesquisas de mercado com aplicação de questionários
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trouxeram informações sobre o perfil dos possíveis clientes. Através de observação
sistemática de empresas com serviços similares e pesquisa com empreendedores
do ramo foram conhecidos os concorrentes e os preços por eles praticados.
Como metodologia adotou-se o desenvolvimento hipotético de um estudo de
mercado que pudesse apontar as diretrizes para o estabelecimento de uma
estratégia de posicionamento para empresas do setor.
Dessa forma, o estudo produziu, como resultado final, um documento
preliminar de orientação de estratégia de posicionamento que traz as principais
diretrizes para o desenvolvimento e implantação da ESPAÇO, uma empresa cujo
nome sugere, através do destaque nas letras alusivas à sigla SPA6, a associação
com este tipo de estabelecimento comercial, onde se busca recuperar bem-estar,
saúde e qualidade de vida. Uma empresa de hospitalidade com aplicação prática e
capacidade e habilidade para diagnosticar problemas em espaços que provocam
sensações de hostilidade e para apresentar soluções que transformem esses
ambientes em locais de experiências hospitaleiras, sob a perspectiva de seus
usuários. Uma empresa cuja premissa encontra suporte na teoria de Rosa (2012),
de que a emoção vivida de ver, caminhar, pegar, ouvir, cheirar, tocar, carregar, usar
e provar permanece na memória da pessoa envolvida.

6

O termo SPA é utilizado para estabelecimentos comerciais que oferecem serviços de saúde
diversos, como ginástica, massagens relaxantes, sauna, banhos de imersão, tratamentos de beleza,
exercícios de meditação, acompanhamento de dietas e reeducação alimentar ou treinamento
físico para emagrecimento.
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1 HOSPITALIDADE E CONTEMPORANEIDADE

Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede
Um pouco mais de alma
A vida não para...
(Lenine, 1999)

Neste capítulo será apresentado o tema da hospitalidade, e alguns de seus
diferentes enfoques, com ênfase na questão espacial e na sua relação com a
prestação de serviços e, também, o panorama do modo de vida na atualidade.
Acredita-se que a prática da hospitalidade - entendida como atributo de
pessoas, mas também aplicável aos espaços - pode representar solução para
alguns

dos

problemas

surgidos

com

as

novas

características

da

vida

contemporânea. A qualificação desses espaços, pela ótica da hospitalidade, pode
atenuar os impactos ali inseridos por esses novos componentes da vida moderna.

1.1 HOSPITALIDADE

1.1.1 A Hospitalidade e seus conceitos

São várias as definições e os conceitos atribuídos à palavra hospitalidade por
diferentes correntes de pensamentos e respectivos autores. Aqui pretende-se
utilizar, para subsídio ao estudo, aqueles conceitos que entendem a hospitalidade
como algo em princípio genuíno e capaz de transformar as relações humanas e, em
consequência, melhorar o mundo em que se vive.
Ao definir esse pensamento como diretriz para o trabalho, parece estar se
falando sobre algo ingênuo e chega-se a ficar em dúvida se realmente não é.
Camargo (2005, p.713) fala sobre a questão da hospitalidade tratada como nostalgia
ou como uma nova moda intelectual:
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Hospitalidade evoca a ideia de algo desejável, mas um tanto fora de moda:
algo como uma atitude positiva em qualquer código ético, mas que, nas
prateleiras do nosso imaginário, parece estar relegada ao lado dos antigos
livros de boas maneiras. Há, assim, sempre um tom nostálgico que
perpassa a compreensão do termo, mas essa nostalgia apenas nos desvela
o sentimento de pesar por sua perda. Assim, mais que uma realidade
observável, hospitalidade soa como algo que se perdeu. Serve às gerações
mais antigas como um signo da decadência das novas ou do esgarçamento
do vínculo social nas grandes cidades, em expressões como “hoje os jovens
nem sabem conversar” ou “a gente nem mais conhece os vizinhos”.

No entanto, diante das “mazelas da globalização”, Camargo (2005, p.714)
confirma o renascimento do tema nos dias atuais, onde a hospitalidade passa a ser
requerida especialmente em função do aumento das migrações humanas (crises
mundiais) ou turísticas (viagens por prazer) e pela preocupação com a perda de
identidade e esvaziamento de rituais dos diferentes povos e a homogeneização de
seus hábitos e costumes.
Boff (2005) aponta o caráter transformador da hospitalidade quando define a
nova fase do processo de evolução do planeta e da humanidade. Essa nova fase a
que ele chama planetária exige que todos se mobilizem em direção a um objetivo
comum que é o futuro desse planeta e dessa humanidade. Segundo ele, a solução
precisa prever medidas não só políticas e técnicas, mas depende da união em torno
de valores éticos e morais:
[...] faz-se urgente a hospitalidade, a mútua acolhida, a abertura generosa
que supõem o despojamento dos conceitos e pré-conceitos. Só assim
captamos a diferença como diferença e não como desigualdade e
inferioridade ou como mero prolongamento daquilo que é nosso. Em seguida,
faz-se necessária a vontade de com-viver juntos na mesma Casa Comum.
Nem temos outra alternativa. Precisamos também da tolerância sem a qual
se prolonga a lógica do amigo-inimigo, da guerra e da exclusão. Por fim a
comensalidade, o sentido final da globalização, quando todos se sentarão à
mesa, finalmente juntos, para comermos e celebrarmos o encontro e a
generosidade dos bens da natureza. Quatro, pois, serão as virtudes de uma
globalização bem-sucedida: a hospitalidade, a convivência, a tolerância e a
comensalidade (BOFF, 2005, p.19).

Mesmo crendo nessa visão da hospitalidade, ao partir do modelo hoteleiro
para a proposição de uma prestação de serviços mais ampla, é preciso pensar na
vertente da hospitalidade comercial, presente nesse segmento, muitas vezes, como
uma determinação do proprietário do empreendimento ou como parte das diretrizes
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da rede hoteleira, através de treinamento direcionado para atitudes também
padronizadas e robotizadas.
Talvez essa visão pudesse fazer desacreditar no poder da hospitalidade
genuína, se é que esse seria um adjetivo adequado ao termo, se observado o que
Camargo (2005) traz sobre a existência da troca, mas não do sacrifício implícito na
dádiva, conforme as leis não escritas de dar-receber-retribuir estabelecidas por
Mauss (1974, apud CAMARGO, 2005, p.717):
Dar é sacrificar algo que se tem em nome de algo, notadamente no plano
ético. O sacrifício é, pois, um componente essencial da hospitalidade. Mas
isso não é tão fácil de entender. A dádiva acontece por princípios nobres
como a ajuda ao próximo em necessidade, um sentimento religioso ou
simplesmente filantrópico. Mas, mesmo nesses casos, essa ação de dar é
plena de ambiguidade, ao longo de diferentes eixos: utilidade-gratuidade,
interesse-desinteresse, saber-desconhecer as leis subsequentes de receber
e retribuir. Quem dá algo sempre tem algum interesse. É a finalidade sem
fim de que fala Kant (1994) ou o altruísmo interessado de que fala Caillé
(2002), para quem o grande equívoco das religiões e desespero de teólogos
é buscar a dádiva sem interesse.

Aqui, no entanto, acredita-se e concorda-se com a hipótese lançada por
Camargo (2005, p.718), decorrente de suas análises, e também dos autores
ingleses Lashley e Morrison (2004), que discutem o conflito teórico entre as duas
escolas de estudo da hospitalidade, a francesa e a americana:
Se não se acredita na hospitalidade comercial ou se não a consideramos
hospitalidade (já que abole o sacrifício), devemos utilizar outras reflexões e
fatos obscuros e que parecem se querer deixar na obscuridade como
pontos de questionamento. É o momento de recolocar nosso ponto de vista
inicial e que permanece como hipótese, não obstante tenhamos certeza de
que estudos empíricos encontrem à farta evidências do fato: na
hospitalidade comercial, a hospitalidade propriamente dita acontece após o
contrato, e esse após deve ser entendido como “para além do” ou “tudo que
se faz além do” contrato.

Rosa (2012, p.224) também compartilha sua visão sobre o assunto:
[...] apesar da dificuldade de se desenvolver vínculos entre anfitrião
(empreendedor) e receptor (hóspede), em virtude do encerramento da
relação após o pagamento. As perspectivas contemporâneas da
hospitalidade, e mesmo socioantropológicas, buscam vencer essas
barreiras fazendo com que o relacionamento se estenda para além do ato
comercial [...].

Camargo (2005, p.716) ressalta, ainda, a hospitalidade, como atributo de
espaços, dotados de hospitabilidade, a qualidade da hospitalidade e não somente do
desejo de ser hospitaleiro:
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O comércio moderno da hospitalidade humana efetivamente abole o
sacrifício implícito na dádiva, ao trocar serviços por dinheiro, mas a
hospitalidade sempre foi atributo de pessoas e de espaços, e não de
empresas; a observação deve, pois, dirigir-se para o que acontece além da
troca combinada, além do valor monetizável de um serviço prestado, para o
que as pessoas e os espaços proporcionam além do contrato estabelecido.
Nesse campo, permanecem vivas a hospitalidade (e, por que não lembrar
também) a hostilidade humanas.

Fala-se aqui de uma prestação de serviços que visa trazer à tona a
hospitalidade dos espaços. Como negócio, trata-se de um projeto que se aproveita
de necessidades que tem como base o modo de vida contemporâneo e suas
características detalhadas no item 1.2.
No entanto, não se trata de manipulação dos espaços com objetivos de
influenciar pessoas em suas decisões de compra ou de adesão a serviços, pela
ótica do marketing, através da apresentação de soluções padronizadas como as
oferecidas pelo mercado imobiliário ou mobiliário ou incentivadas pelo apelo da
mídia.
O que se busca é representar uma alternativa para que as pessoas sejam
tratadas como únicas no espaço em questão, de forma customizada, com soluções
que ajudem a buscar a identidade perdida no mundo padronizado, que estejam em
sintonia com a necessidade urgente de fazer a sua parte na proteção ao meio
ambiente, que trabalhem a forma como cada um se sente diante de um espaço, que
tragam opções de maior qualidade de vida (saúde e bem-estar), resguardada a
individualidade, a partir de características pessoais e de situações do momento que
se vive.

1.1.2 A Hospitalidade e os espaços

O estudo se baseia na convicção de que o espaço pode ter participação
expressiva na percepção da hospitalidade oferecida pelos ambientes, de acordo
com o modelo estabelecido na Ilustração 1.
Alguns autores abordam o tema, embora de maneira mais focada nos
espaços hoteleiros ou nos espaços públicos.

34

Castelli (2005) trata a questão espacial da hospitalidade, relativa ao espaço
hoteleiro, mas traz comparação com o ambiente doméstico:
A dimensão espacial é um dos componentes essenciais da hospitalidade.
Assim, não se podem negligenciar os espaços físicos, as instalações e os
equipamentos a serem disponibilizados aos hóspedes. Eles se constituem,
até certo ponto, numa espécie de medida da hospitalidade. Isto é tão
verdadeiro que basta, para tanto, verificar a estrutura física das casas nas
quais as pessoas residem. Nelas a sala de visitas recebe uma atenção
especial do morador, quanto ao espaço, aos móveis e à decoração. Os
cuidados em relação a esses aspectos, no entendimento de Gouirand, são
tão importantes quanto a qualidade da relação que se estabelece durante a
convivência (CASTELLI, 2005, p.214-215).

Ao estabelecer diretrizes para orientação com relação aos espaços hoteleiros,
Castelli (2005) se refere à necessidade de se observar alguns fatores que vão
determinar para o cliente se o contexto é hospitaleiro ou não: o tamanho ideal e a
funcionalidade dos ambientes (equilíbrio entre espaço, homem e função), o uso de
materiais e formas que estimulem o calor humano e o aconchego, a aplicação de
recursos de iluminação e música ambiente e o respeito à cultura e à sensibilidade
dos frequentadores, sujeitos a sensações, conforme as descritas na Ilustração 2 até
a Ilustração 28.
Para tanto, adota o conceito de acolhimento proposto por Gouirand (1994),
que considera o ato do acolhimento inerente ao ato da hospitalidade:
O acolhimento é um ato voluntário que introduz um recém-chegado, ou um
estranho, em uma comunidade ou em um território, que o transforma em
integrante desta comunidade ou em habitante legítimo deste território e que,
a esse título, o autoriza a beneficiar-se de todas, ou parte, das prerrogativas
que se relacionam com o seu novo status, provisório ou definitivo
(GOUIRAND, 1994, apud CASTELLI, 2005, p.145).

Fazendo a correlação desse conceito com a hospitalidade percebida nos
espaços, na forma do modelo proposto na Ilustração 1, pode-se pensar nas
seguintes adaptações:
a) no ato de acolher, o espaço que recebe (no lugar da pessoa que recebe) se
ocupa do frequentador e faz algo para que ele se sinta bem;
b) o espaço acolhe (e não a ação humana, embora também), introduzindo o
frequentador (neste caso o estranho) e fazendo com que ele passe a fazer
parte do ambiente e se beneficie de tudo que lhe é oferecido, de forma
provisória ou definitiva.
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Para Castelli (2005, p.147), esse ritual de introdução – e que aqui se
considera também atribuição do espaço físico - é que transforma o estrangeiro em
turista, o intruso em convidado, o estranho em conhecido, fazendo do indivíduo um
hóspede (hospes) e não um inimigo (hostis):
O ato da hospitalidade implica não somente na abertura dos espaços
físicos, mas também a abertura de espaços emocionais e intelectuais. Isso
se traduz em prática, no acatamento de sugestões e de ideias e também no
amor que dedicamos a outras pessoas. O espaço intelectual e emocional
que as pessoas disponibilizam ou reservam dentro de si para o outro pode
ser quase nulo, na hipótese de haver uma heterorrejeição. Em
contrapartida, pode ocupar muitos espaços, na hipótese de haver
flexibilidade e abertura, chegando, em certas circunstâncias, a ocupar todos
os espaços. É o caso do êxtase e do nirvana, talvez as maiores amplitudes
de espaço psicossocial que um ser humano pode permitir-se em relação a
outrem. Neste caso, a discrepância entre hospes e hostis é praticamente
nula.

Nessa interação são as sensações que vão determinar a categoria hostil ou
hospitaleira do ambiente. Rosa (2012, p.236) aponta para o valor mercadológico
das sensações, em função do valor atribuído a elas pelos consumidores: “ [...] o
valor da emoção vivida permanece na memória de qualquer pessoa envolvida”. Isto
talvez confirme a maior necessidade de se sentir acolhido no mundo globalizado.
Em relação às sensações, pode-se também, transportar as considerações de
Spolon (2012, p.114), sobre a expressão material da hospitalidade nos espaços
públicos, para os espaços privados:
Quando chegamos a um lugar, percebemos as suas qualidades ou defeitos
graças à sua materialidade (...) objetos, mobiliário, sinais, signos, códigos
edifícios, natureza, enfim, um aparato de coisas que dá sentido ao lugar –
um sentido mais ou menos agradável, em função de como essas coisas
estão distribuídas, instaladas, mantidas e cuidadas. Ambientes sujos e
maltratados são percebidos como hostis, enquanto ambientes bem
cuidados e limpos são percebidos como hospitaleiros.

Ou, da mesma forma, as experiências de hóspedes de que nos fala DIAS
(2002, p.126-127), quando define os “momentos de verdade”, e alerta sobre os
fatores envolvidos na oferta da hospitalidade hoteleira, os tangíveis ou não, os
sociais, os estéticos e os ambientais:
Elas (as experiências) provêm, especialmente, dos fatores sociais,
envolvendo seus contatos com outras pessoas (...) são notáveis os fatores
estéticos e funcionais ligados ao projeto, seja do hotel, em nosso caso, do
aeroporto ou da própria cidade. E há, ainda, os fatores ambientais, muitas
vezes descuidados por ficarem abaixo do limite perceptivo do clientes, mas
que não deixam de ter extrema importância, como ruídos, cheiros, limpeza,
temperatura, ventilação ou umidade.
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Ou, ainda, com os conceitos de acessibilidade, de legibilidade e de identidade
que Grinover (2006, p.31) estabelece como válidos, necessários e pertinentes para
investigar a hospitalidade nas cidades, a partir de percepções e sensações:
[...] o viajante, o turista, o migrante quando chega a uma cidade e percorre
os espaços que constroem essa forma urbana, é submetido a um semnúmeros de percepções, de situações e de processos importantes de
informações. Estes lhe são impostos por elementos tangíveis e intangíveis,
que o envolvem e o induzem a comportamentos hospitaleiros, ou não,
caracterizados num espaço, perante o “status” de “estrangeiro”, “status”
esse que tanto pode ser de “inimigo” como de “amigo”, dependendo de sua
transformação e do tempo de adaptação ao contexto no qual ele deveria
inserir-se. Esse espaço pode ser assumido como um espaço público, como
lugar de contato, de trocas e de culturas, assim como espaço de coesão e
de identidade.

Considera-se que assim é, tanto em espaços públicos como nos privados,
inclusive nas residências, onde a materialização da hospitalidade oferecida pelo
espaço fica evidente pela arrumação e pela limpeza percebida por quem chega em
casa, independentemente de ser ele o morador ou o responsável por realizar as
respectivas tarefas.
Se para Camargo (2005, p.720), “[...] hospitalidade é a interação entre seres
humanos em tempos e espaços planejados para essa interação”, Castelli (2005,
p.215) menciona a responsabilidade da arquitetura da hospitalidade:
[...] criar um ambiente agradável para o cliente, fazendo com que se sinta
orgulhoso em ver o esforço feito para bem recebê-lo. Os arquitetos e os
decoradores possuem uma importante função nesse particular (...) a
arquitetura opera milagres, criando ambientes aconchegantes e
hospitaleiros, fazendo com que as pessoas se sintam perfeitamente bem.

Para além da arquitetura, o modelo hoteleiro sugere um conjunto de práticas
que incluem ordem, limpeza, facilidade, funcionalidade, acessibilidade, orientação e
segurança, que podem complementar esses projetos, de forma individualizada e de
modo a conferir maior qualidade de vida e bem-estar geral.
Entende-se que as “[...] necessárias mudanças dos nossos valores,
instituições e modos de vida” (BOFF, 2005, p.191) podem ter como um dos
caminhos a qualificação dos espaços:
Temos que inovar e desentranhar novidades a partir da capacidade criativa
do imaginário humano, aproveitando aqueles elementos da experiência
histórica das várias culturas que foram desperdiçados ou que não tiveram
oportunidade de fazer história. O irromper destas novidades está sendo
percebido um pouco por todas as partes da Terra.
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Acredita-se ser possível o “outro mundo” de que fala BOFF (2005), através
da contribuição da hospitalidade dos espaços, para a concretização de algumas das
transformações por ele citadas, como a justiça em vários níveis, a garantia dos
direitos humanos, da democracia e do encontro entre culturas.
Também encontra-se referência dessa relevância da hospitalidade nas
palavras de Isabel Baptista (2005, p.21):
[...] convidando-nos a colocar a hospitalidade no coração da vida social, ou
seja, a hospitalidade deverá estar presente em todos os âmbitos da vida
humana. Não apenas como uma ideia universal reguladora, mas como
competência prática, como marca da relação interpessoal, seja qual for o
seu contexto de realização. Em todas as esferas do cotidiano, no plano da
vida institucional ou na diversidade de territórios de sociabilidade humana,
nos locais de trabalho ou de lazer, nos espaços privados ou públicos, é
preciso instituir linhas de proximidade que ajudem a consolidar uma
geografia desenhada à medida da humanidade do homem.

Há convicção de que essas linhas de proximidade podem ser desenhadas
através do planejamento das atividades a serem desenvolvidas em espaços
determinados e da agregação a eles de elementos que possam produzir sensações
de acolhimento e de hospitalidade.
Pode-se observar, como exemplo dessas mesmas linhas de proximidade, o
que ocorre nos prédios dos Hospitais de Reabilitação da Rede Sarah, dedicados à
reabilitação, tratamento de deformidades e problemas do neurodesenvolvimento,
através da prestação de serviços especializados nas áreas de neurorreabilitação,
indiscriminadamente a todos os níveis da população.
Neles, pode-se afirmar, como relato de experiência pessoal, que a sensação
de acolhimento ocorre em todos os seus espaços e suas atividades, mesmo com um
regime altamente rígido de controle para ali transitar e permanecer, adotado como
solução para viabilizar o atendimento a um grande contingente de pessoas.
De acordo com os dados do Portal da Rede (SARAH, 2013), seus nove
hospitais, em diferentes capitais do país:
[...] caracterizam-se por uma cuidadosa integração de sua concepção
arquitetônica aos princípios de organização do trabalho e aos diferentes
programas de reabilitação, (...) Dessa integração resultam, por exemplo, os
amplos espaços dos hospitais SARAH, com seus solários e jardins,
buscando sempre a humanização do ambiente hospitalar e as enfermarias
coletivas, com o sistema de "assistência progressiva" com aproveitamento
ótimo dos recursos disponíveis. (...) Os ambientes foram cuidadosamente
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preparados para os pacientes das diversas especialidades médicas e
terapêuticas, com piscinas, ginásios para fisioterapia, unidades de exames
complementares ao diagnóstico, blocos de serviços operacionais, entre
vários outros espaços.

Essa integração da concepção dos espaços com os conceitos e princípios
adotados pela Rede se materializa de várias formas e traz para os ambientes
detalhes que traduzem toda a filosofia de trabalho, que se baseia em um
atendimento igualitário, de qualidade, personalizado e humano, onde o paciente é
tratado com dignidade, respeito e seriedade. A Rede SARAH, mantida com recursos
financeiros do Orçamento da União, presta serviços gratuitos, mas informa aos
pacientes não estar atendendo de graça e sim apenas retornando em serviços de
saúde os impostos pagos pelo cidadão, o que faz através de assistência médica
qualificada,

da

formação

e

capacitação

de

profissionais

de

saúde,

do

desenvolvimento de pesquisa científica e da geração de tecnologia.
Mais do que a humanização hospitalar, essa integração arquitetônica com os
conceitos da instituição gera soluções que acolhem o outro (aquele que ali chega em
situação desfavorável naquele momento) e fazem com que ele se sinta um cidadão
que desfruta do direito pelos impostos que já pagou, que seja chamado pelo nome
em qualquer parte dos hospitais, que encontre ações de melhoria de sua condição e
de sua qualidade de vida, e que seja tratado da mesma forma que todos os outros
que ali estão.
Alguns exemplos dessas várias formas de materialização são:
a) à entrada dos hospitais, há capachos forrados com tecido atoalhado branco,
por onde se passa “limpando as solas dos sapatos” ; tais tecidos são trocados
várias vezes ao dia;
b) na admissão para internações, o paciente e o acompanhante são orientados
a

deixar suas roupas e seus pertences em guarda-volumes e já são

encaminhados para o banho, recebendo seu enxoval inicial (toalhas e
uniformes), em espaços apropriados (banheiros também individuais); nesse
procedimento, que visa diminuir o risco de infecção, mas também colaborar
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no controle de entradas e saídas de bens e pessoas, é garantida a
privacidade dos envolvidos;
c) há sinalização em todos os ambientes e as chamadas para consultas são
feitas através de telas de TV com imagem do atendente e não somente
através de números de senhas; há também o uso de cores nas cadeiras ou
nos pisos para divisão de ambientes ou setores para os quais o paciente
precisa se dirigir e onde sempre já é esperado de acordo com agendamento
prévio;
d) a internação se dá sempre em enfermarias coletivas para aproveitamento dos
recursos, mas há preocupação com a privacidade do doente, através do uso
de cortinas ou divisórias;
e) os espaços recebem tratamento com desenhos e painéis coloridos, de acordo
com o tipo de atividade a ser desenvolvida;
f) os pacientes são levados a conhecer a parte operacional, como lavanderia,
por exemplo, para aprender a importância da boa conservação das roupas
(uniformes e enxovais) durante o seu período de internação.
A preocupação com o outro se transfere para todas as áreas e se mostra na
qualificação dos espaços, seguindo uma lógica própria e específica do bem-estar
aliado à máxima organização, ao controle e à otimização dos recursos, necessários
ao bom andamento das atividades da instituição. E pode-se refletir juntamente com
Bauman (2007, p.270) sobre a importância de tudo isso:
Que conseqüências tem tudo isto no domínio da moral? Conseqüências
enormes, como é óbvio. A assunção de uma atitude moral significa assumir
responsabilidade pelo Outro; agir no pressuposto de que o bem-estar do
Outro é qualquer coisa de precioso solicitando o meu esforço no sentido de
o preservar e promover e, por isso, qualquer coisa que eu faça ou não faça
o afectará, do mesmo modo que aquilo que o outro faça ou deixe de fazer
não anulará a minha responsabilidade pelo que eu próprio faço [...].

Na Rede Sarah essa atitude moral se dá sempre através da simplicidade,
mas do que é essencial para receber o outro e garantir a ele muitas daquelas
sensações já descritas nas Ilustrações 2 a 28, a partir da integração da proposta de
trabalho, das regras operacionais e da concepção arquitetônica.
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1.2 PANORAMA DO MODO DE VIDA CONTEMPORÂNEO

Ainda que se tenha consciência dos benefícios advindos da modernidade e,
sobretudo, da revolução tecnológica dos últimos anos, a sociedade vem sofrendo
com as adaptações que precisa realizar para sobreviver em um mundo em
permanente estado de incerteza, onde tudo acontece em velocidade cada vez maior,
caracterizando-se pelo imediatismo e pela instantaneidade, pela pressa e pela
impaciência, pelo acúmulo de objetos ou pelo consumo compulsivo e pelo tempo
reduzido para realizar muitas coisas, mesmo adotando-se os novos recursos
surgidos, especialmente os da comunicação.
1.2.1 O mundo do século XXI
O sociólogo polonês Sygmunt Bauman (2001, p.36) caracteriza assim a
transição do mundo no século XXI:
A sociedade que entra no século XXI não é menos “moderna” que a que
entrou no século XX: o máximo que se pode dizer é que ela é moderna de
um modo diferente. O que a faz tão moderna (...) é o que distingue a
modernidade de todas as outras formas históricas do convívio humano: a
compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta
modernização, a opressiva e inerradicável, insaciável sede de destruição
criativa (ou de criatividade destrutiva, se for o caso:de “limpar o lugar” em
nome de um “novo e aperfeiçoado” projeto; de “desmantelar”, “cortar”,
“defasar, “reunir” ou “reduzir”, tudo isso em nome da maior capacidade de
fazer o mesmo no futuro – em nome da produtividade ou da
competitividade).

Bauman (2010, [s.p.]) chama essa nova modernidade de “modernidade
líquida”:
Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na
verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No
atual estágio “líquido” da modernidade, os líquidos são deliberadamente
impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada – ou seja, o impulso
de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias
rentáveis – não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo
necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma
maior expectativa de vida.

Pode-se dizer que os tempos são fluidos, porque tudo se modifica muito
rapidamente e nada é feito para durar. É uma sociedade que tem por base a
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individualidade, a incerteza, a instantaneidade, o consumo e a fragmentação da vida
humana.

1.2.2 A aglomeração nas cidades

A concentração da população nos centros urbanos é ressaltada por Boullón
(2004) como uma característica da vida moderna, em decorrência do poder de
atração exercido pelas cidades, enquanto local de concentração de ideias, de poder,
de informações e de riquezas, mas também de serviços de educação, saúde e
cultura.
Em suas reflexóes e proposições para um uso criativo do tempo livre (como
alternativa para diminuição do stress do cotidiano urbano e aumento da qualidade de
vida), Boullón (2004, p.80) demonstra que as consequências dessa concentração
são perceptíveis nos aspectos físicos do ambiente urbano, mas também, no que ele
chama de efeitos secundários que se manifestam pela alteração da conduta do
sujeito:
Nas cidades pequenas cada habitante tem consciência do universo que o
engloba (...) além do círculo de parentes e de amizades íntimas, pode-se
identificar a maior parte do resto dos habitantes, de que se tem um
conhecimento (...) suficiente para com eles estabelecer uma relação
primária, que se expressa pelo menos por um cumprimento. À medida que
aumentam os habitantes, o universo de relações se reduz primeiro ao
bairro, depois à vizinhança, até que na metrópole esse universo se anula
totalmente, a ponto de os próprios componentes de um prédio de
apartamentos se ignorarem, chegando às vezes a evitar o cumprimento.
Assim se atinge o anonimato (...) uma das principais características das
relações humanas da metrópole (...) cuja consequência direta é a
indiferença pelos demais, às vezes inexplicável em países com uma cultura
rural extremamente solidária (...) contudo o imigrante rural é rapidamente
assimilado pelo anonimato, pelo fato de se sentir liberado do controle
exercido pela sociedade de que ele provém. É graças ao anonimato e à
aquisição de alguns símbolos de prestígio que qualquer homem pode se
misturar aos outros e se parecer com eles, mas também é por causa do
anonimato que ele vê limitadas, para seu grupo familiar (...) as
possibilidades de apoio e de relação.

Assim se dá, com efeito, a vida nas grandes cidades. A acolhida e a
hospitalidade se perdem diante de um sistema de isolamento, logicamente também
em função do aumento da violência urbana e pelo medo das consequências do
contato com o desconhecido.
Cada vez mais se elimina a possibilidade da descoberta de novas relações,
com pessoas muito próximas, substituídas, muitas vezes, por relações virtuais que
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oferecem menor risco e maior grau de um imaginado conforto, além de uma suposta
proteção. Tudo isso ocorrendo de forma contrária à natureza hospitaleira dos
indivíduos que, a rigor, deixam de lado atitudes que gostariam de ter pelo receio do
que dali pode advir.

1.2.3 Os hábitos e os costumes
Na passagem para o novo século, se instalou na sociedade moderna, uma
cultura estimulada pela grande quantidade de mudanças e de inovações ocorridas
no século XX e pela competitividade acirrada entre as empresas: é a valorização da
jovialidade, da moda (seja de roupas e acessórios, mas também de mobiliários e de
equipamentos), da substituição rápida de tudo (não tanto pela função, às vezes
idêntica, mas pela modernidade do design ou para atender aos apelos das
propagandas em mídia) e da adesão ao que possa conferir status e possa confirmar
o poder pela posse do que é novo. Hoje, no entanto, já surgem correntes adeptas da
proteção ao meio-ambiente tentando alertar para as questões do desperdício e do
consequente consumo incontido.
De acordo com Bauman (2001, p.87-88), o consumo surge como uma
exigência que não mais visa somente atender necessidades sólidas (circunscritas e
finitas), mas desejos (fluidos e expansíveis) e quereres (versáteis e capazes de
impor ritmos mais velozes):
Não se compra apenas comida, sapatos, automóveis ou itens de mobiliário.
A busca ávida e sem fim por novos exemplos aperfeiçoados e por receitas
de vida é também uma variedade do comprar, (...) à luz das lições gêmeas
de que nossa felicidade depende apenas de nossa competência pessoal
mas que somos (como diz Michael Parenti) pessoalmente incompetentes,
ou não tão competentes como deveríamos, e poderíamos, ser se nos
esforçássemos mais. Há muitas áreas em que precisamos ser mais
competentes (...) “Vamos às compras” pelas habilidades necessárias a
nosso sustento e pelos meios de convencer nossos possíveis
empregadores de que as temos; pelo tipo de imagem que gostaríamos de
vestir e por modos de fazer com que os outros acreditem que somos o que
vestimos; por maneiras de fazer novos amigos que queremos e de nos
desfazer dos que não mais queremos (...) A lista de compras não tem fim.
Porém por mais longa que seja a lista, a opção de não ir às compras não
figura nela. E a competência mais necessária em nosso mundo de fins
ostensivamente infinitos é a de quem vai às compras hábil e
infatigavelmente.
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O novo padrão de comportamento, baseado no ideal de perfeição e no desejo
contínuo de melhorar, tem submetido os sujeitos a constantes frustrações e a uma
crescente intolerância ao sofrimento (mesmo que representado por um simples
desconforto ou leve inconveniência) e, consequentemente, à busca de soluções
também

imediatistas

como,

por

exemplo,

o

consumo

de

medicamentos

antidepressivos. Sobre isso Bauman (2010, p.2) explica:
Em uma vida regulada por mercados consumidores, as pessoas passaram
a acreditar que, para cada problema, há uma solução. E que essa solução
pode ser comprada na loja. Que a tarefa do doente não é tanto usar sua
habilidade para superar a sua dificuldade, mas para encontrar a loja certa
que venda o produto certo que irá superar a dificuldade em seu lugar. Não
foi provado que essa nova atitude diminui nossas dores. Mas foi provado,
além de qualquer dúvida razoável, que a nossa induzida intolerância à dor é
uma fonte inesgotável de lucros comerciais. Por essa razão, podemos
esperar que essa nossa intolerância se agrave ainda mais, em vez de ser
atenuada.

Além desses fatores, a questão do tempo e de sua administração passa a ser
preocupação da maioria dos indivíduos. Se o desenvolvimento da ciência trouxe
uma maior expectativa de vida para as pessoas e, consequentemente ganhou-se
mais tempo de vida, por outro lado, a modernidade trouxe uma série de novos
afazeres e funções, muito além dessa margem que se esperava usufruir.
A cineasta Adriana Dutra, a partir de seu documentário chamado “Quanto
tempo o tempo tem”, em processo de filmagem, aborda e resume esse tema:
Numa época não muito distante, a percepção de tempo era outra. Quando
nasci, a expectativa de vida era de cerca de 60 anos; havia o tempo para
ouvir música e assistir à TV. Nos comunicávamos por carta, telefone,
telegrama. A Lua era para ser apreciada, e não postada. Nosso tempo de
vida era menor, mas a sensação de falta dele não nos pertencia. Fazíamos
uma coisa de cada vez, e ainda havia tempo para a contemplação.
Imaginávamos que o avanço da tecnologia traria tranquilidade com pitadas
de ócio, e que poderíamos usufruir de máquinas que nos serviriam (...)
Hoje, pós-revolução das comunicações, nunca se pensou tanto a falta de
tempo. Estamos conectados a uma quantidade excessiva de estímulos e
nos tornamos dependentes do que nos salvaria (...) essas novas
tecnologias não nos ofereceram calmaria, mas uma produção constante,
crescente e simultânea de conteúdo e informação que nos consome um
tempo que não temos. Presos a celulares e computadores, nos sentimos
obrigados a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Estamos
disponíveis para essa louca e gananciosa industrialização do tempo, nos
tornando adictos de necessidades artificiais. Vivemos uma vida fragmentada
(...) um tempo diferente e teremos que nos readaptar a esta percepção
revolucionária do tempo (DUTRA, 2013, p.19).
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Com efeito, a modernidade e a revolução tecnológica trouxeram alguns dos
esperados benefícios que se imaginava, com as máquinas substituindo aquele
trabalho que exigia maior esforço humano, nas fábricas e nas indústrias, mas
também nas residências. Surgiram e se popularizaram os eletrodomésticos e
aparelhos portáteis, os produtos alimentícios, como os preparados congelados, por
exemplo, ou os itens de automação, desde o simples controle remoto da televisão
até os mais modernos sistemas de segurança. Todos eles trouxeram facilidades
para o dia-a-dia das pessoas, e especialmente para as mulheres, em seu processo
de emancipação e de conquista do mercado de trabalho.
No entanto, essas facilidades vieram acompanhadas de uma aceleração, nos
moldes capitalistas, do consumo e da necessidade constante de adaptação a novos
produtos e novos apelos, que consomem o tempo dos sujeitos. Surge a necessidade
de uma nova percepção desse tempo, que consiga reduzir o sofrimento para uma
grande maioria de indivíduos, preocupada com a sua incapacidade de realizar
muitas exigências que não cabem no seu dia de 24 horas.

1.2.4 Identidade e impessoalidade

Para Bauman (2010), nessa nova fase, o indivíduo passa a estar ocupado
com preocupações até então inexistentes. Antes herdava sua identidade a partir do
grupo a que pertencia, mas agora precisa criá-la e reinventá-la durante a vida
porque também se modificam os estilos de vida e o que é considerado bom ou ruim.
Antes o sujeito tinha esperança de progredir, agora se sente constantemente
ameaçado porque o progresso a ser atingido também se move rapidamente. No
mundo individualizado, é preciso administrar e assumir a consequência de escolhas
para solução dos problemas que se apresentam, sob sua inteira responsabilidade e
não mais simplesmente seguir as leis coletivas da sociedade.
A nova sociedade caracterizada pela aglomeração de pessoas nas cidades,
pela homogeneização de hábitos e costumes e pelo esvaziamento das identidades
pessoais ou dos locais, também é abordada por Boff (2005, p.109):
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A sociedade industrial urbana é também uma sociedade impessoal das
massas. O indivíduo com sua singularidade e diferença somem no meio da
multidão. As relações perdem seu caráter direto e os destinos biográficos
das pessoas comuns se tornam irrelevantes. Na sociedade de massa tudo é
praticamente estandardizado, o tipo de comida (fast-food), a moda, os
meios de entretenimento, o celular, o fax e o e-mail, a linguagem forjada
pelos meios de comunicação como a TV, os espetáculos musicais
massivos, os hábitos de consumo e os valores de referência coletiva (só
quem malha é saudável, só quem participa de tal regime alimentar garante
longevidade, só quem participa de tal caminho espiritual é feliz, só quem
consome tal produto tem status social etc.).

Os indivíduos que, na qualidade de cidadãos, antes buscavam o seu bemestar através do bem comum, agora percebem que agir dessa forma traz limitações
à sua liberdade de buscar o que é melhor para si. No entanto, recai unicamente
sobre eles a responsabilidade de suas escolhas:
[...] se ficam doentes, supõe-se que foi porque não foram suficientemente
decididos e industriosos para seguir seus tratamentos; se ficam
desempregados (...) não aprenderam a passar por uma entrevista, ou
porque não se esforçaram o suficiente para encontrar trabalho, (...) se não
estão seguros sobre as perspectivas de carreira e se agoniam sobre o
futuro, é porque não são suficientemente bons em fazer amigos e influenciar
pessoas e deixaram de aprender e dominar, como deveriam, as artes da
autoexpressão e da impressão que causam. Isto é, em todo caso, o que
lhes é dito hoje, e aquilo em que passaram a acreditar, de modo que agora
se comportam como se essa fosse a verdade (BAUMAN, 2001, p.43).

A vida humana, antes composta por um passado, um presente e um futuro,
agora se fragmenta em momentos que ocorrem e desaparecem. São episódios
agradáveis se sucedendo: surgem, desaparecem e são esquecidos para dar lugar a
outros, também passageiros, e que substituem os anteriores, seja por novos apelos
da mídia ou da moda ou pela mudança de sua importância ou relevância:
[...] o mundo em que vivemos (e que contribuímos para fazer por meio das
nossas trajectórias de vida) exibe as marcas da fragmentação, da
descontinuidade e da inconsequência. Num mundo assim é avisado e
prudente não fazermos planos a longo prazo ou investirmos no futuro
distante (...) não nos agarrarmos demasiado a um lugar, grupo de pessoas,
causa ou sequer auto-imagem particular, deixarmo-nos ir não só sem
lançarmos âncora e à deriva, mas sem âncora sequer; guiarmo-nos nas
escolhas presentes não pelo desejo de controlar o futuro, mas pela
relutância que sentimos em hipotecá-lo. Por outras palavras, «sermos
previdentes» significa hoje (...) evitarmos o empenhamento. Estarmos livres
de movimentos quando uma ocasião bate à porta. Estarmos livres para
partir quando deixa de bater (BAUMAN, 2007, p. 269).

Estudos recentes têm sido divulgados em reportagens que relatam o
comportamento da nova geração Y, de jovens de 20 a 40 anos, pertencentes às
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classes média e alta, atuantes em profissões referentes à sua formação
universitária, seguidores de tendências da moda, e empenhados muito mais em
obter a rápida realização profissional do que a estabilidade valorizada por seus pais.
No entanto, na maioria dos casos, o seu alto nível de expectativas, embora já
tenham conseguido realizar várias coisas, se apoia em dados fora da realidade e
acima de suas reais possibilidades, o que provoca infelicidade. São pessoas que
têm se mostrado com dificuldades para aceitar críticas negativas e que se frustram
diante do insucesso imediato. Além disso, tentam lidar com a exposição em redes
sociais, onde se veem concorrendo constantemente com versões melhoradas e nem
sempre verdadeiras ali expostas por terceiros.

1.3 A HOSPITALIDADE NO CONTEXTO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO

O mundo contemporâneo é o mundo das rápidas mudanças, da substituição
dos hábitos ultrapassados, do culto à moda, ao novo, ao efêmero e ao mundo das
celebridades, da satisfação imediata e da ridicularização do que é duradouro, mas
também da preocupação com o meio-ambiente e com a urgência de um mundo
sustentável, como forma de garantir a sobrevivência das gerações futuras.
Oferecer qualquer tipo de prestação de serviços, nos dias de hoje, exige,
portanto, ter consciência de que os demandantes estão inseridos neste contexto e
fazem parte de uma sociedade com as características aqui discutidas, podendo o
plano de negócios se valer das oportunidades criadas por essa nova configuração.
Observadas as individualidades pessoais, a oferta do serviço poderá ser mais
bem sucedida se atenta e preocupada em resgatar a ausência do que as pessoas
mais se ressentem (e está claro que se ressentem) e não em modificar o que já se
estabeleceu de forma contundente: “a individualização chegou para ficar; toda
elaboração sobre os meios de enfrentar seu impacto sobre o modo como levamos
nossas vidas deve partir do reconhecimento desse fato” (BAUMAN, 2001, p.47).
Esse resgate pode ocorrer através do caminho da hospitalidade, como
constata Dencker (2004, apud ROSA, 2012, p.224):
Todos sabem que o ser humano é um ser social, tendo em vista que os
indivíduos necessitam uns dos outros para sobreviver, o que implica em
uma abertura para o acolhimento. O isolamento dos indivíduos tende a
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gerar desequilíbrio. Na vida moderna, é maior a necessidade de
acolhimento, de ser bem recebido, de hospitalidade, mesmo que de forma
comercial, com equipamentos dos quais se espera que essas necessidades
sejam atendidas.

A opção do acolhimento e do cuidado pode estar representada por pequenas
ações direcionadas à qualificação de espaços, como fala Spolon (2012, p.24-25):
Na vida contemporânea, vemos uma série de pequenos gestos, iniciativas e
atitudes que refletem a preocupação das pessoas com o sentido da
hospitalidade – o café oferecido às visitas, a balinha na sala de espera do
médico, o vasinho de flor sobre a bancada da pia do banheiro, o tapete de
boas-vindas posto na soleira da porta de entrada, o brinde ao convidado, o
zelo na decoração da casa para receber a visitas, o gesto de amabilidade
ao levar flores para o anfitrião, a cadeira confortável no cinema.

Por fim, a relação entre hospitalidade e qualidade de vida no mundo atual
também encontra sentido nas palavras de Baptista (2002, p.161):
De que forma a hospitalidade pode contribuir para melhorar a qualidade de
vida das pessoas e tornar o mundo um lugar mais humano? (...) A
hospitalidade pode dizer-se e manifestar-se por meio de muitas maneiras:
pelas palavras, pelos gestos, pelas leis e pela pluralidade imensa de formas
de gerir os tempos e os espaços que nos coube viver. (...) o sentido de
humanidade reclamado por um mundo violento, incerto, desencantado e
cético é indissociável de uma ligação positiva a um lugar; de uma referência
afetiva aos espaços onde se dorme, onde se come, onde se anda, onde se
trabalha e onde se partilham alegrais e tristezas. A este tipo de lugares
chama Marc Augé de lugares antropológicos, por oposição aos não-lugares,
que são espaços de passagem desprovidos de identidade e memória.
Parafraseando o autor, em um mundo onde se nasce na clínica, se morre
no hospital e onde se multiplicam, em modalidades luxuosas e inumanas, os
locais de trânsito e as ocupações provisórias, os espaços tendem a deixar
de ser lugares de reconhecimento, de proximidade e de encontro.

Ainda que o enfoque se dê muito mais em relação aos espaços urbanos e aos
que a autora chama de intermédios, situados entre o público e o privado (creches,
hospitais, escolas e instituições sociais) e que a ênfase esteja nas relações e trocas
sociais, os espaços ganham destaque pelo seu papel de lugares onde se promovem
as práticas da hospitalidade e os valores da vida em comum.
A investigação da temática, aqui realizada através da teoria, tem continuidade
no capítulo seguinte, através do desenvolvimento do estudo de mercado, com a
identificação e análise de empresas atuantes no setor e caracterização do perfil do
público demandante em potencial.
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2

ESTUDO DE MERCADO SOBRE EMPRESAS SIMILARES E PÚBLICO
POTENCIAL

Ainda tem o seu perfume pela casa
Ainda tem você na sala
Porque meu coração dispara
Quando tem o seu cheiro
Dentro de um livro ...
(Adriana Calcanhoto, 1998)

Neste capítulo serão apresentadas as análises da oferta e da demanda com
base em serviços de organização de ambientes, presentes no mercado, uma vez
que a proposta se baseia em enfoque diferenciado não disponível enquanto produto
a ser adquirido: a hospitalidade dos espaços.

2.1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE
PLANEJAMENTO DE ESPAÇOS
Foram analisadas, por similaridade, empresas prestadoras de serviços de
organização de ambientes, que possam servir como referências para o setor,
identificando ameaças e oportunidades para entrada de novos negócios e
delineando vantagens competitivas no mercado.
A seleção das empresas se deu através de busca na internet e também por
indicação pessoal. A procura tentou localizar empresas prestadoras de serviços de
organização, estabelecidas em Niterói ou com possibilidade de atendimento na
cidade.
Foi aplicada a técnica da observação sistemática, através de contatos como
cliente oculto, por meio eletrônico e telefônico. Para tanto, desenvolveu-se planilha
modelo, conforme Apêndice D, que norteou e uniformizou a referida observação,
possibilitando a comparação das características de cada oferta selecionada. Na
elaboração do modelo para coleta dos dados, deu-se prioridade a informações
básicas sobre a empresa e sobre o proprietário, formas de comunicação utilizadas,
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área de atuação, locais atendidos e preços praticados, além dos pontos
considerados fortes e fracos.
A seguir, transcrevemos, do Quadro 1 ao Quadro 5, as planilhas das ofertas
de empresas similares pesquisadas7, sendo as quatro primeiras por meio eletrônico
(e-mail, facebook, Google) e a última por contato telefônico.
Quadro 1 - Empresas atuantes no setor – Empresa A
PESQUISA DE OFERTA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES

EMPRESA A

Nome com características de empresa e não confirmado registro no CNPJ

RESPONSÁVEL

O proprietário

ENDEREÇO FÍSICO
TELEFONES

Desconhecido/inexistente
Conhecidos

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

Conhecido

SITE / FACEBOOK

Possui site e página no Facebook

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

Organização de espaços residenciais e empresariais
Cursos para formação pessoal e profissional de organização
(residências/documentos)

Nº FUNCIONÁRIOS

De acordo com o serviço a ser prestado

REGIÃO ATUAÇÃO

Cidade do Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO

Graduação em Administração (2012)

PREÇOS
PRATICADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

7

R$ 60 a R$ 100 /hora ou diária de R$ 500 para organização de ambientes
R$ 50,00/hora-aula para curso com apostila, certificado, CD e coffee-break
(duração de 16 horas – valor total R$ 800)
Formação da proprietária, utilização de site e página em redes sociais para
divulgação de dicas e informações diárias
Parcerias com outras empresas para realização dos cursos e oferta de
sorteio de brindes relativos à organização
Parceria com a empresa/portal OZ-Organize sua vida para divulgação de
seus dados de contato
Resposta rápida a contato por e-mail
Foco na otimização de espaço e tempo
Erros de português em mensagens do site
Inexistência de endereço físico
Não atende na cidade de Niterói

Foram omitidos os nomes das empresas e seus proprietários, assim como os dados que possibilitam
a sua identificação, como endereços (físicos ou virtuais) e telefones, tendo em vista que a técnica
utilizada na pesquisa foi a de cliente oculto, onde os pesquisados não tinham informação sobre o
verdadeiro objetivo das perguntas.
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Quadro 2 - Empresas atuantes no setor – Empresa B
PESQUISA DE OFERTA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES

EMPRESA B

Nome com características de empresa e não confirmado registro no CNPJ

RESPONSÁVEL

O proprietário

ENDEREÇO FÍSICO
TELEFONES

Endereço informado é residencial
Conhecidos

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

Conhecido

SITE/ FACEBOOK

Possui site e página no Facebook

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

Consultoria de organização de espaços residenciais, home-office e
empresarial
Formação do profissional Personal Organizer
Cursos livres

Nº FUNCIONÁRIOS

De acordo com o serviço a ser prestado

REGIÃO ATUAÇÃO

Cidade do Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO

Ensino médio

PREÇOS
PRATICADOS

R$ 60 a R$ 100 por hora ou diária de R$ 500 para organização de ambientes
R$ 47/hora-aula de curso para formação de profissionais em 5 módulos de
organização de espaços residenciais, organização em home-offices,
aspectos psicológicos e desapego, gestão de negócio e supervisão (duração
de 64 horas – valor total de R$ 2.600)

PONTOS FORTES

Utilização de site e página em redes sociais para divulgação de dicas e
informações

PONTOS FRACOS

Qualificação da proprietária
Foco na otimização de espaço e tempo e na incapacidade do cliente para se
organizar
Informações de contato desatualizadas, com página em construção
Falha na comunicação (falta de resposta à consulta por e-mail)
Inexistência de endereço físico comercial
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Quadro 3 - Empresas atuantes no setor – Empresa C

PESQUISA DE OFERTA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES

EMPRESA C

Nome com características de empresa, e não confirmado registro no CNPJ

RESPONSÁVEL

O proprietário

ENDEREÇO FÍSICO
TELEFONES

Conhecido/existente (Centro do Rio de Janeiro)
Conhecidos

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

Conhecido

SITE/FACEBOOK

Possui site e página no Facebook

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

Organização profissional personalizada de residências e escritórios
Cursos, treinamentos, palestras e consultoria

Nº FUNCIONÁRIOS

De acordo com o serviço a ser prestado

REGIÃO ATUAÇÃO

Cidade do Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO

Graduação em Direito e curso de personal organizer profissional no Rio de
Janeiro, com formação para organização de casas e escritórios, em Escola
afiliada à NAPO – National Association of Professional Organizer

PREÇOS
PRATICADOS

R$ 100 por hora ou diária de R$ 500 para organização de ambientes
R$ 58/hora-aula de curso (duração de 9 horas – valor total de R$ 520

PONTOS FORTES:

Utilização de site e página em redes sociais para divulgação de dicas e
informações
Presta serviço em Niterói
Endereço físico

PONTOS FRACOS:

Foco na otimização de espaço e tempo e na incapacidade do cliente para se
organizar
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Quadro 4 - Empresas atuantes no setor – Empresa D

PESQUISA DE OFERTA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES
EMPRESA D

Pessoa física

RESPONSÁVEL

O proprietário

ENDEREÇO FÍSICO
TELEFONES

Endereço desconhecido/inexistente
Telefones conhecidos

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

Conhecido

SITE/FACEBOOK

Não informados/localizados

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

Consultoria em organização de residências

Nº FUNCIONÁRIOS

De acordo com o serviço a ser prestado

REGIÃO DE
ATUAÇÃO

Cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis

FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO

Não informada

PREÇOS
PRATICADOS

Diária de R$ 250 por profissional

PONTOS FORTES:

Resposta a consulta por e-mail com prévia de orçamento e fotos de
ambientes
Parceria com a empresa/portal OZ-Organize sua vida, para divulgação de
seus dados de contato
Presta serviço para a cidade de Niterói

PONTOS FRACOS:

Foco na otimização de espaço e tempo e na incapacidade do cliente para se
organizar
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Quadro 5 - Empresas atuantes no setor – Empresa E

PESQUISA DE OFERTA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES
EMPRESA E

Pessoa física

RESPONSÁVEL

O proprietário

ENDEREÇO FÍSICO
TELEFONES

Endereço desconhecido/inexistente
Telefones conhecidos

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

Conhecido

SITE/FACEBOOK

Não informados/localizados

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

Organização de residências

Nº FUNCIONÁRIOS

Somente o proprietário atua

REGIÃO DE
ATUAÇÃO

Cidade do Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO

Ensino médio

PREÇOS
PRATICADOS

Diária de R$ 700

PONTOS FORTES:

Rede de relacionamentos com clientes tradicionais que fazem a indicação
para novos clientes

PONTOS FRACOS:

Foco na otimização de espaço e tempo e na incapacidade do cliente para se
organizar

Os resultados da avaliação dos dados aqui coletados serão retomados no
item 3, adiante.
A oferta também foi avaliada por ocasião de frequência em curso denominado
Organização de Espaços Residenciais, realizado junto ao SENAC Rio, em abril de
2013, quando foi possível identificar pessoas com pretensões de prestar serviços
semelhantes e os motivos da busca de qualificação na área.
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Da análise do perfil dos 25 alunos frequentadores da turma, pode-se estimar
que 10% buscava a qualificação para prestação de serviço que agrega valor a
negócio já existente de área similar, como arquitetura, decoração e paisagismo. Vêse que 90% estava em busca de oportunidade para obter renda com negócio de
baixo investimento, com possibilidade de horários flexíveis e que requer habilidades
e características que as pessoas acreditam possuir em função da experiência
adquirida na realização de atividades domésticas.
Não foi possível identificar a existência de registro dos prestadores
pesquisados em órgãos oficiais, embora três deles se apresentem com o nome
empresarial. Também não se identificou nenhum tipo de formação relacionada à
área de hospitalidade.
A análise do mercado confirma que a maioria dos prestadores desse tipo de
serviço trabalha de forma autônoma, sem registros oficiais e constituição de
empresas, já que atividade não tem regulamentação. A personal organizer Ana
Afonso explica:
No Brasil não existe certificação (um curso técnico obrigatório, uma
habilitação) nem registro da profissão. Existem muitos cursos, muitas
profissionais gabaritadas compartilhando suas experiências em sala de
aula, o que vem tornando a atividade mais conhecida e os profissionais
mais qualificados. Porém essa qualificação, necessária e fundamental, é
diferente da obrigatória certificação de qualquer profissional que atua no
mercado de trabalho americano, de onde importamos a atividade. Como no
Brasil não existe certificação nem registro da profissão também não existe
uma associação nacional de organizadores profissionais, que forneça os
padrões éticos e educação continuada para seus membros. Fazer parte de
associações de profissionais atuantes em outros países – Estados Unidos,
Canadá, entre outros – não faz aos olhos da nossa legislação com que um
profissional seja autorizado a trabalhar enquanto outro não filiado esteja
excluído do mercado (AFONSO, 2013, [s.p.]).

A partir das observações acima, pode-se concluir que o diferencial da
proposta pretendida é o do foco naquilo que se entende ser solução para o modo de
vida contemporâneo: o atendimento individualizado, não padronizado e baseado na
hospitalidade possível de ser oferecida pelos espaços.
Além disso, podem ser considerados pontos fortes da proposta: a
possibilidade de oferta na cidade de Niterói (que parece não estar suficientemente
atendida nem mesmo pelo serviço similar), as competências da qualificação
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profissional nas áreas de arquitetura e hotelaria, e da experiência em administração,
e a existência de endereço físico (sala em edifício comercial).
Fatores como canais de comunicação virtuais e diferenciação das atividades
vêm sendo praticados por quem presta serviços similares e parecem ser intrínsecos
ao sucesso do negócio, assim como o estabelecimento de parcerias com
fornecedores.
Quanto aos preços praticados no mercado, pode-se concluir que uma diária
de prestação de serviços por um profissional, em média, custa R$ 500,00, enquanto
a média de hora/aula de cursos é de R$ 50,00, valores que servirão de base para o
posicionamento estratégico.

2.2

ANÁLISE DE DEMANDA E IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DE
PÚBLICO POTENCIAL

Por se tratar de proposta com foco não contemplado pela oferta de mercado,
a investigação se baseia na demanda potencial, aquela que poderá vir a ocorrer em
relação à prestação do serviço pretendido, objetivando responder à questão
norteadora do estudo estabelecida inicialmente na Introdução.
Entende-se, para tanto, ser necessário conhecer a forma como as pessoas
vivem e percebem os espaços que usam e frequentam, como se relacionam com
eles e as sensações que ali experimentam. E, também, investigar o que elas
conhecem sobre serviços similares, tudo com base nas reflexões sobre a
hospitalidade e o modo de vida contemporâneo contidas no Capítulo 1.
Faz-se necessário ainda avaliar, a partir da importância atribuída aos
serviços, a perspectiva de rentabilidade do negócio em questão, identificando
motivações, gostos, hábitos e preferências do público.
Para tanto, optou-se pela coleta de dados através do recurso de
questionários, de modo a obter de forma sistemática as informações desejadas,
mediante consulta a um maior número de pessoas simultaneamente.
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Como material coadjuvante, foram selecionadas matérias jornalísticas que, de
alguma forma, indicam a existência da demanda, embora de forma não mensurável,
confirmando tendências relativas ao serviço pretendido.

2.2.1 A coleta de dados e as amostras

A coleta de dados ocorreu no período entre os dias 02 e 20 de outubro de
2013. Adotou-se a metodologia da pesquisa por amostragem aleatória e também por
amostragem de público qualificado.
Para a amostra aleatória, optou-se pela coleta de dados por meio virtual como
forma de ampliar a quantidade de respostas em período curto de tempo, dado o seu
efeito multiplicador, guardando similaridade com o tipo de amostra espontânea,
como argumenta Fonseca Filho (2012, p.4):
[...] podemos ter uma coleta com base em uma amostra por coincidência ou
acidental, quando a coleta é espontânea, definida de acordo com as
conveniências do pesquisador. É considerado um método simples e barato,
porém bastante sujeito a erros (BRAGA, 2007). Os pontos para as
aplicações das entrevistas são definidos, os entrevistadores ficam de
prontidão para abordar todas as pessoas que passam, perguntando se há
interesse em responder ao formulário. É conhecida também como amostra
de tráfego. Com períodos e datas estabelecidos, os entrevistados coletam o
maior número de questionários [...].

As respostas obtidas, portanto, resultam em amostra aleatória de público não
definido para universo não delimitado.
Para a amostra qualificada, procurou-se selecionar público que tivesse
identificação com o assunto e envolvimento com a questão dos espaços,
comparando-se com o que afirma Fonseca Filho (2012, p.4):
Existem várias formas de se planejar o perfil do entrevistado, tais como
amostra intencional ou por julgamento, quando os escolhidos são tipos de
uma população com características semelhantes: formadores de opinião
que são entrevistados para confrontar ideias ou pareceres [...].

Na busca desse público, identificou-se a ocorrência de evento correlato, no
mesmo período definido para a pesquisa: a Mostra Casa Design8. Esta mostra
ocorre anualmente na cidade de Niterói e tem por objetivo apresentar, ao público,
8

Mostra de arquitetura, decoração, arte e paisagismo, integrante do calendário oficial de eventos da
cidade de Niterói. Disponível em www.mostracasadesign.com.br. Acesso em: 02 out.2013.
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ambientes projetados por uma seleção de profissionais, arquitetos, designers e
paisagistas, com soluções para construir, reformar ou decorar espaços. Atrai,
portanto, pessoas que têm entre seus interesses o de conhecer novas soluções para
o tratamento de ambientes.
Foi solicitada autorização à organização do evento para realização da
pesquisa, conforme Carta de Apresentação da Coordenação do Curso de Hotelaria,
constante do Anexo A, bem como feito contato presencial

com a arquiteta

responsável, quando foi possível esclarecer o objetivo do trabalho acadêmico e
apresentar modelo do questionário elaborado para apreciação.
Como nessa edição havia dificuldade de acesso ao endereço da mostra (rua
estreita e íngreme, que dá acesso ao Parque da Cidade, no bairro de São
Francisco), a Casa Design ofereceu transporte gratuito, a partir da Praça Nossa
Senhora de Lourdes (de onde em cinco minutos se chega até o local da Mostra). Ali
foi instalado um primeiro ambiente da exposição, em container, junto à praça, onde
as pessoas aguardavam a saída das vans, a cada quinze minutos, conforme fotos
constantes da Ilustração 29 e da Ilustração 30.

Ilustração 29: Mostra Casa Design Container com ambiente de espera.

Ilustração 30: Mostra Casa Design –
Painel do evento.

Fonte: Acervo próprio, 2013.

Fonte: Acervo próprio, 2013.
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Aqui se identificou uma oportunidade para viabilizar a aplicação da pesquisa,
pela existência de local confortável (ambiente Lounge Prime com Varanda) e de
intervalos de espera, o que funcionaria como ponto positivo para adesão dos
respondentes, considerando que seria difícil abordá-los durante a visitação. A
organização da Casa Design concordou com a sugestão e autorizou a realização da
pesquisa no ambiente citado, no final de semana dos dias 12 e 13 de outubro de
2013 (sábado e domingo).

Ilustração 31: Mostra Casa Design –
ambiente Lounge Prime.

Ilustração 32: Mostra Casa Design –
ambiente Varanda.

Fonte: Mostra Casa Design, 2013.

Fonte: Acervo próprio, 2013.

2.2.2 A composição e a aplicação dos questionários

O planejamento da composição do questionário visou atender à intenção do
que se deseja conhecer e o resultado final consta do Apêndice A e do Apêndice C.
As perguntas são fechadas, em sua maioria, com alternativas fixas, embora
algumas disponibilizem a opção “outro”, que permite ao respondente acrescentar o
que deseja responder. Apenas duas perguntas são abertas. Há também perguntas
com escalas itemizadas em relação ao grau de satisfação.
No cabeçalho do formulário há explicação resumida do objetivo da pesquisa.
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São 31 perguntas agrupadas em cinco blocos distintos:
a) Perfil do respondente para coleta de seus dados sócio-econômicos,
como local de residência, idade, sexo, estado civil, ocupação, renda
familiar, quantidade de adultos e crianças na residência, tipo de residência
e nível de escolaridade;
b) Modo de vida do respondente, para conhecimento da forma como ele
administra seu espaço e seu tempo, de algumas características de sua
residência e ainda sobre o hábito de hospedagem em caso de viagens;
c) Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta,
onde se pretende confirmar ou não influência do modelo hoteleiro na
percepção de qualidade e investigar sensações diante de ambientes
diversos;
d) Percepção do respondente em relação aos espaços de sua
residência, para definição do nível de satisfação com atividades
domésticas;
e) Percepção do respondente em relação à oferta de serviços para
identificação do nível de conhecimento em relação a serviços similares ao
pretendido, bem como para obter subsídios para futura definição de
preços.
Assim. optou-se por um único questionário, mas foram adotadas duas formas
para sua aplicação, em função dos dois tipos de amostras definidas, conforme item
2.2.1, acima.
Para a amostra aleatória foi utilizada a aplicação virtual/interativa do
questionário, com formulário transcrito através do Google Docs9, constante do
Apêndice C, e solicitado o seu preenchimento a contatos pessoais, através de
compartilhamento via e-mail e redes de relacionamento social, mediante informação
de link para acesso. Através da técnica do tipo “bola de neve”, em que um
respondente indica outro, ocorreu a distribuição a novos contatos o que trouxe
9

O Google Docs,é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX, que funciona totalmente
on-line diretamente no browser. Disponível em https://accounts.google.com.
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economia de recursos, pois dispensou a presença de pesquisadores e a impressão
de formulários e, também produziu ganho de velocidade nas respostas.
Para a amostra qualificada, optou-se pela aplicação presencial, utilizando-se
formulário impresso, constante do Apêndice A, em uma única folha, frente e verso,
acondicionado em pranchetas para maior conforto no preenchimento.
Na abordagem dos sujeitos, foi feita a apresentação pessoal como aluna da
Universidade Federal Fluminense e também prestados esclarecimentos quanto à
característica de trabalho acadêmico, à preservação da identidade do respondente e
à existência de autorização da Mostra para realização da pesquisa e para uso do
local para essa finalidade, convidando os visitantes a colaborar com o trabalho e
indagando sobre o interesse em participar do processo.
Apesar da resistência normal e usual para responder pesquisas, as pessoas
aderiram de forma educada, algumas questionando a quantidade de perguntas e o
tempo para respondê-las. Não houve interferência durante o preenchimento do
formulário, mas muitas pessoas procuraram interagir e saber mais sobre o trabalho e
sobre o curso de hotelaria.
No primeiro dia de aplicação, verificou-se que a escolha do local realmente foi
acertada, mas o tamanho do questionário inviabilizou a finalização das respostas no
tempo de espera do transporte. Dessa forma, revisou-se o formulário e foram
excluídas duas perguntas que exigiam maior tempo para resposta, pois o
respondente precisaria fazer cálculos.
Assim, com o modelo refeito, agora com 29 perguntas, na forma do Apêndice
B, os questionários foram respondidos, no segundo dia, com êxito.
Confirmou-se, em princípio, a importância da amostra qualificada, pois ali o
público pareceu estar familiarizado com o assunto e com a referência à questão da
hospitalidade dos espaços.
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Ilustração 33: Material para aplicação
presencial do questionário.

Ilustração 34: Questionário acessado através
de link virtual.

Fonte: Acervo próprio, 2013.

Fonte: Acervo próprio, 2013.

2.2.3 As respostas coletadas

A finalidade da primeira pergunta do questionário foi a de conhecer o
município de moradia dos respondentes, tendo como opções de resposta Niterói,
Rio de Janeiro ou outro município.
Identificar moradores do Rio de Janeiro teve a intenção inicial de avaliar
possível demanda, em função da proximidade com a cidade de Niterói. No entanto,
como o estudo da oferta revelou tratar-se de atividade em expansão naquela cidade
(com vários cursos de formação em andamento), entendeu-se como mais prudente
trabalhar com o cenário mais restrito, de forma mais conservadora. Os questionários
dos moradores do Rio de Janeiro e demais municípios, no entanto, se prestam a
conhecer hábitos e preferências, vinculados ao modo de vida contemporâneo e
auxiliam na apreensão desse perfil.
Foram respondidos 182 questionários, sendo 96 de moradores de Niterói (48
da amostra aleatória e 48 da amostra qualificada), 28 residentes na cidade do Rio de
Janeiro e 58 em outros municípios, de acordo com o Gráfico 1.
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amostra qualificada

Município onde mora

amostra aleatória
5

OUTROS MUNICÍPIOS

RIO DE JANEIRO

53

3
25

NITERÓI

48
48

Gráfico 1: Identificação da quantidade e origem dos respondentes, de acordo com Perfil do
respondente – Município onde mora.

O resultado mostrou que, do total de respondentes, 52,75% são moradores
de Niterói, sendo 26,37% para cada tipo de amostra, enquanto 47,25% são
moradores de outros municípios, sendo 15,38% do Rio de Janeiro e 31,87% de
outros municípios.
A partir da identificação da origem dos indivíduos, através da primeira
pergunta, decidiu-se, então, apurar, separadamente, as respostas dos moradores de
Niterói, em cada uma das duas amostras (qualificada e aleatória) e unificar os dados
dos respondentes de outros municípios, em função da maior relevância da opinião
dos sujeitos da cidade onde se pretende prestar o serviço.
Observou-se comportamento similar entre os resultados obtidos com as
amostras qualificada e aleatória, com poucas exceções.
A seguir estão comentadas as demais respostas obtidas com a aplicação dos
182 questionários das duas amostras, a aleatória e a qualificada, individualizadas
por cada um dos cinco blocos inicialmente definidos, com um total de 126 e 56
respondentes, respectivamente.
No grupo do perfil do respondente, o objetivo foi o de identificar as suas
características, como idade, sexo, estado civil, profissão, renda, composição familiar
e nível de escolaridade.
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O Gráfico 2 traz os resultados apurados em relação à característica faixa
etária:
Faixa etária

MAIS DE 60 ANOS

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

12

0

5
14

DE 46 A 60 ANOS
DE 36 A 45 ANOS

8

2

17
11

DE 21 A 35 ANOS
DE 15 A 20 ANOS

20
20

3

9

17

34

10

Gráfico 2: Perfil do respondente– Faixa etária.

Do total de respondentes, 34,07% têm entre 21 e 35 anos, 26,67% entre 46 e
60, 14,84% entre 36 e 45, 12,09% entre 15 e 20 e 9,34% mais de 60 anos.
Considerando somente os moradores de Niterói, 35,41% têm entre 46 e 60
anos, 29,17% entre 21 e 35, 12,5% tanto para os indivíduos entre 15 e 20 anos
como para os maiores de 60 anos, e 10,42% têm entre 36 e 45 anos.
Em ambas as análises, há concentração nas faixas de 21 a 35 anos e de 46 a
60 anos, que juntas representam 63,73% do total ou 63,42% do total de moradores
de Niterói.
O Gráfico 3 mostra a apuração dos dados relativos a gênero:
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Sexo

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

36

FEMININO

MASCULINO

8

40

61

12
25

Gráfico 3: Perfil do respondente – Sexo.

Do total de respondentes, 75,28% são mulheres e 24,72% são homens; se
considerados somente os moradores de Niterói, 79,17% são do sexo feminino e
20,83% do sexo masculino.
Em ambas as análises, há concentração expressiva dos respondentes do
sexo feminino.
O Gráfico 4 apresenta os dados relativos ao estado civil dos respondentes.
Estado Civil
Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

SEPARADO/DIVORCIADO
VIÚVO

3
1
1

5
5
5

CASADO/UNIÃO ESTÁVEL
SOLTEIRO

20
13

25
33
24

47

Gráfico 4: Perfil do respondente – Estado civil.

Do total de respondentes, 46,15% são solteiros, 42,89% casados ou mantêm
união estável, 7,14% são separados ou divorciados e 3,85% viúvos. Considerando
somente os moradores de Niterói, 46,88% são casados ou mantêm união estável,
38,54% são solteiros, 8,33% separados ou divorciados e 6,25% viúvos.
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Em ambas as análises, há concentração de solteiros e casados, que juntos
representam 89,00% do total ou 83,54% do total de moradores de Niterói, mas se
considerada a configuração de quem vive, em princípio, com um companheiro ou
companheira, podemos dizer que do total de moradores, 57,14% vivem sozinhos
(solteiros, viúvos ou separados) e 42,86 não (casados/união estável), enquanto que,
em relação aos respondentes de Niterói 53,12% estão sozinhos e 46,88% não.
O Gráfico 5 e a tabela a seguir indicam as profissões declaradas pelos
respondentes.

Profissão

VETERINÁRIO
TURISMÓLOGO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
SERVIDOR PÚBLICO
SECURITÁRIO
RECURSOS HUMANOS
PUBLICITÁRIO
PROFESSOR
PASTOR

NUTRICIONISTA
MILITAR
INDUSTRIÁRIO
FISIOTERAPEUTA
ESTAGIÁRIO
ENFERMEIRO
ECONOMISTA
DESIGNER INTERIORES
CONSULTOR RH
CABELEIREIRO
AUDITOR OBRAS
ARTESÃO
APOSENTADO

AGENTE DE VIAGENS
ADVOGADO
Gráfico 5: Perfil do respondente – Profissão.

Moradores de Niterói (amostra
qualificada)
Moradores de Niterói (amostra
aleatória)
Moradores de outros municípios
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Tabela 1 - Profissões indicadas pelos respondentes
Profissões
ADVOGADO
ADMINISTRADOR
AGENTE DE VIAGENS
ANALISTA DE SISTEMAS
APOSENTADO
ARQUITETO
ARTESÃO
ASSISTENTE OPERAÇÕES
AUDITOR OBRAS
BANCÁRIO
CABELEIREIRO
COMERCIÁRIO
CONSULTOR RH
DESENHISTA INDUSTRIAL
DESIGNER INTERIORES
DO LAR
ECONOMISTA
EMPRESÁRIO
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO
ESTAGIÁRIO
ESTUDANTE
FISIOTERAPEUTA
HOTELEIRO
INDUSTRIÁRIO
MÉDICO
MILITAR
MÚSICO
NUTRICIONISTA
PAISAGISTA
PASTOR
PESQUISADOR
PROFESSOR
PSICÓLOGO
PUBLICITÁRIO
RECEPCIONISTA
RECURSOS HUMANOS
REPR. COMERCIAL
SECURITÁRIO
SECRETÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO
TÉCNICO EDIFICAÇÕES
TÉCNICO INFORMÁTICA
TÉCNICO JUDICIÁRIO
TURISMÓLOGO
VENDEDOR
VETERINÁRIO
TOTAL

Moradores de
outros municípios
1
0
1
3
3
2
0
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
1
4
25
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
20
1
1
0
1
1
0
0
2
1
0
0
4
1
0
86

Moradores de Niterói
(amostra aleatória)
1
2
0
0
6
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
18
0
2
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
48

Moradores de Niterói
(amostra qualificada)
3
2
0
1
4
7
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
3
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
7
1
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
1
2
48
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Nota-se que as amostras apresentaram diversificação no que diz respeito às
profissões dos respondentes, com alternância de vínculos, como profissionais
liberais, militares ou servidores públicos, com diferentes níveis, como técnicos ou
profissionais graduados, e aqueles sem alternativa de renda como estudantes ou
pessoas do lar.
Houve uma concentração de respondentes estudantes e professores, por
tratar-se de pesquisa envolvendo o meio acadêmico, com utilização de aplicação
virtual no caso da amostra aleatória. Os estudantes representaram 25,27% do total
dos respondentes e os professores 14,83%; do total de moradores de Niterói,
21,88% são estudantes e 7,29% professores. Além desses, os arquitetos
representaram 4,94% do total geral e 7,29% dos moradores de Niterói,
provavelmente em função do local de aplicação da pesquisa qualificada, e os
aposentados 7,14% do total geral e 10,42% do total de Niterói.
O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos respondentes de acordo com a
faixa de renda.
Renda familiar

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

ACIMA DE R$ 5.000

26
6

R$ 3.000 A R$ 5.000
4

R$ 1.500 A R$ 3.000
1

R$ 800 A R$ 1.500
ABAIXO DE R$ 800

0

9
8

5

8

1
5

Gráfico 6: Perfil do respondente – Renda familiar.
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Do total de respondentes, 54,95% têm renda superior a R$ 5.000,00, 17,58%
entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, 16,48% entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00, 7,69%
entre R$ 800,00 e R$ 1.500,00, e 3,30% abaixo de R$ 800,00.
Do total de moradores de Niterói, 64,58% ganham acima de R$ 5.000,00,
15,63% entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, 12,50% entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00,
6,25% entre R$ 800,00 e R$ 1.500,00, e 1,04% abaixo de R$ 800,00.
Se considerados somente os moradores de outros municípios, identifica-se
que destes somente 44,18% estão na faixa de maior renda (acima de R$ 5.000,00),
enquanto que para os moradores de Niterói esse percentual sobe para 64,58%,
mostrando uma maior concentração dessa população neste município.
O Gráfico 7 e o Gráfico 8 mostram a composição familiar, com a
identificação da quantidade de adultos e crianças que residem com o respondente.
Quantidade de adultos na residência

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

QUATRO ADULTOS OU MAIS

11
10

TRÊS ADULTOS

13
17

16

DOIS ADULTOS
UM ADULTO

13

2

18

26
31

9
16

Gráfico 7: Perfil do respondente – Quantidade de adultos na residência.

Do total de respondentes, 35,71% têm em suas residências dois adultos (o
respondente mais um), 29,12% três, 20,33% quatro ou mais, e 14,84% vivem
sozinhos. Do total de moradores de Niterói, 35,42% são dois adultos por residência,
28,12% três, 25% quatro ou mais, e 11,46% moram sozinhos.

69

Quantidade de crianças na residência

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

1
1
2

TRÊS CRIANÇAS OU
MAIS
DUAS CRIANÇAS

6

3

8
10
12

UMA CRIANÇA

17
31
32

NENHUMA CRIANÇA

59

Gráfico 8: Perfil do respondente – Quantidade de crianças na residência.

Com relação às crianças, em 67,03% das residências só moram adultos,
21,43% têm uma criança, 9,34% duas e 2,20% três ou mais, considerando-se o
número total de respondentes; levando-se em conta somente os moradores de
Niterói, 65,63% dos domicílios não têm crianças, 22,92% têm uma, 9,37% duas e
2,08% três ou mais.
A pesquisa aponta, portanto, para uma composição de famílias com dois ou
três adultos e nenhuma ou uma criança.
O Gráfico 9 apresenta os dados relativos ao tipo de residência.
TIpo de residência

OUTRO
RESIDÊNCIA
FAMILIAR
RESIDÊNCIA
ALUGADA

0
0

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios
1
1
3

6

9

11

RESIDÊNCIA
PRÓPRIA

Gráfico 9: Perfil do respondente – Tipo de residência.
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Do total de respondentes, 68,13% vivem em residência própria, 25,82% em
residência alugada, 5,50% em residência familiar e 0,55% outro tipo. Se
considerados somente os respondentes residentes em Niterói, 70,84% em
residência própria, 20,83% em residência alugada, 7,29% em residência familiar e
1,04 em outro tipo.
Por fim, o primeiro bloco de perguntas traz a identificação do nível de
escolaridade dos respondentes, de acordo com o Gráfico 10.

Nível de escolaridade

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO

ENSINO FUNDAMENTAL

37
19

UNIVERSITÁRIO
ENSINO MÉDIO

23

9

1

38

43

6
6

0
0
0

Gráfico 10: Perfil do respondente – Nível de escolaridade.

Do total de respondentes, 54,95% têm nível universitário, 37,91% de pósgraduação e

7,14% cursaram até o ensino médio, enquanto que 59,38% os

moradores de Niterói têm nível universitário, 33,33% nível de pós-graduação e
7,29% nível médio, mostrando que naquela cidade houve uma maior procura pela
especialização em cursos após a graduação.
Da análise das informações coletadas, representadas nos Gráficos 2 a 10,
pode-se concluir que a maioria dos respondentes, inclusive daqueles moradores de
Niterói, é composta por indivíduos com idade entre 21 e 35 e 46 e 60 anos, do sexo
feminino, solteiros ou casados, com profissões diversas, renda familiar acima de R$
5.000,00, graduados ou pós-graduados, que moram em residências próprias, com
famílias compostas por dois ou três adultos, com nenhuma ou uma criança.
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No grupo que analisou o modo de vida do respondente, não foram
computadas

as respostas das perguntas 16 e 17

do modelo de questionário

constante do Apêndice A, e das questões correspondentes no modelo virtual, pelos
motivos já citados no item 2.2.2.
Neste bloco, a ideia foi a de conhecer os hábitos de vida dos indivíduos que,
em princípio, guardam relação com o serviço pretendido. Através das perguntas
deste bloco pretendeu-se conhecer características pessoais daqueles que moram
nas residências dos respondentes, quem realiza os serviços domésticos, a
percepção dos indivíduos em relação à existência de espaços em sua moradia, os
locais onde costumam se hospedar quando em viagem e o que gostam de fazer em
seu tempo livre.
No

Gráfico

11,

estão

representadas as

respostas

em relação

a

características das pessoas que moram nas residências do respondentes.
Tipo de pessoas na residência

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

ORGANIZADAS E DISCIPLINADAS

23

11

25

QUE GOSTAM DE RECEBER AMIGOS EM CASA

21
17

SOBRECARREGADAS POR AFAZERES DIÁRIOS
ACUMULADORAS E APEGADAS A BENS
MATERIAIS
ESTRESSADAS COM A FALTA DE TEMPO

7

25
42

21

46

9

8

12
20

35

Gráfico 11: Modo de vida do respondente – Tipo de pessoas na residência.

Do total de respostas assinaladas, 27,33% identificaram que em suas
residências há pessoas que gostam de receber amigos, 26,09% encontraram
moradores sobrecarregados com afazeres diários, 19,57% estressados com a falta
de tempo, 18,32% organizados e disciplinados e 8,69% acumuladores e apegados a
bens materiais.
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Para os moradores em Niterói, os resultados trazem resultados semelhantes,
com 28,40% de pessoas que gostam de receber amigos, 23,46% de pessoas
sobrecarregadas por afazeres diários, 20,98% de pessoas organizadas e
disciplinadas, 17,28% de pessoas estressadas com a falta de tempo e 9,88% de
acumuladoras/apegadas a bens materiais.
Os respondentes assinalaram como principais, portanto, as pessoas
organizadas e disciplinadas e as que gostam de receber amigos, mas também foi
significativa a adesão às opções de pessoas sobrecarregadas por afazeres diários e
estressadas com a falta de tempo.
No Gráfico 12, estão os resultados em relação à investigação quanto aos
responsáveis por realizar os serviços domésticos.
Quem realiza os serviços domésticos

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

RESPONDENTE+DIARISTA
RESPONDENTE+EMPREGADO DOMÉSTICO
EMPREGADO DOMÉSTICO+DIARISTA

5
0

BABÁ

RESPONDENTE E DEMAIS MORADORES

4

6

EMPREGADO DOMÉSTICO

11

2
3

1
1

DIARISTA

7

9
15
10
10

14

0
0
0
14

24

45

Gráfico 12: Modo de vida do respondente – Responsável por realizar os serviços
domésticos.

Sobre a incumbência de realizar os serviços domésticos, a pesquisa apontou
com 45,60% para o total de respondentes e 39,58% se considerados somente os
moradores de Niterói, de residências com tarefas desempenhadas pelos próprios
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moradores. Em seguida, em ordem decrescente, estão, para o total dos
respondentes o empregado doméstico (18,68%), a diarista (16,48%), os moradores
mais diarista (12,63%), e as opções de empregado doméstico mais diarista,
respondente mais empregado doméstico e babá com os restantes 6,61%; e para os
residentes em Niterói, o empregado doméstico (25%), a diarista (15,62%) e os
moradores mais diarista (12,50%), e as opções de empregado doméstico mais
diarista e respondente mais empregado doméstico com os restantes 7,30%.
Da comparação entre a amostra total e a de Niterói, nota-se que a diferença
no

percentual

de

serviços

realizados

pelos

próprios

moradores

(6,02%

correspondentes a diferença entre 45,60% no total e 39,58% na cidade) se transfere
para o empregado doméstico (6,32% correspondentes à diferença entre 25% de
Niterói e 18,68% do total), indicando que em Niterói ocorre uma contratação desse
tipo de empregado acima da média dos municípios dos demais respondentes.
O Gráfico 13 mostra a avaliação dos respondentes sobre os espaços de sua
residência.

Espaços na residência
Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

26
HÁ ESPAÇO PARA TUDO

15
65

QUESTÃO SEM IMPORTÂNCIA

2
3
5
20

NÃO HÁ ESPAÇO PARA TUDO

30
16

Gráfico 13: Modo de vida do respondente – Avaliação da existência de espaços na residência.
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Do total de respondentes, 58,24% afirmam ter espaço para tudo que precisam
em suas residências, contra 36,26% que afirmam o contrário, e 5,50% não
consideram isso importante. Para os respondentes moradores de Niterói, a situação
se inverte com 42,71% tendo espaço e 52,08% não, além de 5,21% que também
não dão importância a este item.
No Gráfico 14, estão os resultados das indicações feitas pelos respondentes
dos locais onde se hospedam quando viajam, de modo que se possa conhecer a
percepção destes em relação ao uso de meios de hospedagem.
Local em que se hospeda
Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios
CASA
VERANEIO/CAMPING

1
1

2

HOTÉIS/POUSADAS

ALBERGUES
CASA DE
AMIGOS/PARENTES

43

32
4

9
6

56

12

18

37

Gráfico 14: Modo de vida do respondente – Locais em que se hospeda quando em viagem.

O comportamento se mostrou similar na amostra total e na dos respondentes
residentes em Niterói, a primeira indicando 59,28% de indivíduos se hospedando em
hotéis e pousadas, 27,60% em casa de amigos e parentes, 11,31% em albergues e
1,81% em casa de veraneio ou campings, e a segunda 65,80% em hotéis e
pousadas, 21,05% em casa de amigos ou parentes, 11,40% em albergues e 1,75%
em casa de veraneio ou campings. A diferença encontrada nas três últimas opções
das duas amostras está deslocada para a opção “hotéis e pousadas”, indicando uma
maior utilização desse meio pelos moradores de Niterói, como alternativa de
hospedagem, em relação aos respondentes de outras localidades.
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O Gráfico 15 mostra o resultado da pesquisa em relação à expectativa dos
respondentes sobre o que gostariam de realizar durante o tempo livre.
O que gosta de fazer no tempo livre
Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios
25
25

VIAJAR
TV/FILMES

0

2

5
4
3
5

TRABALHOS MANUAIS/DESENHAR
TRABALHO VOLUNTARIO/HOBBY

0
1
0
4
4

TEATRO/CINEMA
RESTAURANTES

0

PASSEAR

ORGANIZAR RESIDENCIA
NAVEGAR INTERNET
JOGOS

3
5
4
3
3
2

PRAIA

OUVIR MÚSICA

1
2
2
0
0
1
0
0

ENCONTRAR AMIGOS

4

6
0
0

COMPRAS/SHOPPING
ATIVIDADES FÍSICAS/DANÇA

10

14

5
2

5
5
5

DORMIR/DESCANSAR/NADA
COZINHAR

15

0
1
2

LER
ESTUDAR

14

2
0
0
1
0

19
11

4
5

9
10

Gráfico 15: Modo de vida do respondente – Atividades durante o tempo livre.
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Ao responder sobre o que gosta de fazer no tempo livre, em questão aberta,
foram variadas as escolhas, mas a maioria se referiu a atividades que, na verdade,
não vem conseguindo realizar, pelo menos, com a frequência que gostaria, sendo as
principais as viagens (30,48% do total de respostas e 34,77% do total de moradores
de Niterói), a leitura (10,27% e 11,11%), as atividades físicas (8,22% e 9,72%),
encontrar com amigos (8,90% e 4,86%), teatro/cinema (7,53% e 5,55%) e descansar
(7,19% e 6,94%).
No bloco sobre a percepção do respondente em relação aos espaços que
frequenta, a intenção foi conhecer a sua impressão sobre a hospitalidade oferecida
por esses ambientes, com um total de 13 perguntas. Na primeira pretendeu-se
avaliar a percepção em relação à sensação diante do ambiente hoteleiro; da 2ª à
12ª, a percepção sobre variados ambientes comerciais. Na última, a identificação
dos principais motivos que os respondentes associam à falta de hospitalidade.
A primeira pergunta, que avalia a percepção do respondente após estada em
hotel, visa vincular a sensação percebida ao modelo hoteleiro, que será utilizado na
prestação do serviço.
O Gráfico 16 apresenta o resultado final (foi admitida mais de uma resposta).
Como se sente ao retornar de
viagem após estada em hotel
Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
NÃO SE HOSPEDA

0

3

Moradores de outros municípios
11
14
16

SAUDOSO DOS SERVIÇOS
CONTENTE POR RETORNAR

24
26
24

REVIGORADO
CANSADO

21

4
3

35
51

34

10

Gráfico 16: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Como se sente ao
retornar de viagem após estada em hotel.
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As respostas foram similares entre a amostra total e a dos respondentes de
Niterói, indicando que a maioria se sente contente por retornar à sua residência
(cerca de 39,00%), revigorado (de 30,00 a 34,00%), ou saudoso em relação aos
serviços hoteleiros (de 18,00 a 20,00%), demonstrando que os respondentes
lembram dos serviços oferecidos e se ressentem por não mais tê-los ao voltarem
para casa. Os percentuais da opção “cansado” ficaram na média em 5,40% e da
opção “não se hospeda” em 3,50%.
Para as doze perguntas seguintes, procedemos à análise a partir do total de
respondentes, em virtude da similaridade das respostas das amostras e como
subsídio para prestação do serviço na área empresarial/comercial, já que o estudo
não realizou, no momento, pesquisa de demanda com esse segmento.
Os Gráficos 17 a 20 apresentam as percepções em relação a Hotéis e
Pousadas, Restaurantes, Bares e Cafés, Festas e Eventos e Lojas/Shoppings.
Percepção em relação a
Hotéis/Pousadas
NUNCA VOU

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

0
0

7
43

RECEBIDO COM HOSPITALIDADE
2
1

INDIFERENTE
RECEBIDO COM HOSTILIDADE

1
0

46

61

18

3

Gráfico 17: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Hotéis e pousadas.

Percepção em relação a
Restaurantes, Bares e Cafés
NUNCA VOU

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios
0
0
1
38
36

RECEBIDO COM HOSPITALIDADE
6

INDIFERENTE
RECEBIDO COM HOSTILIDADE

2

72

10
9

4
4

Gráfico 18: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Restaurantes, bares
e cafés.
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Percepção em relação a
Festas e Eventos

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

0
0
0

NUNCA VOU

33

RECEBIDO COM HOSPITALIDADE
INDIFERENTE

9
9

38

77

13

2
1
0

RECEBIDO COM HOSTILIDADE

Gráfico 19: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Festas e eventos.

Percepção em relação a
Lojas/Shoppings
NUNCA VOU

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

0
0
0

23

RECEBIDO COM HOSPITALIDADE
INDIFERENTE
RECEBIDO COM HOSTILIDADE

19
2

27

47

22
35

3
4

Gráfico 20: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Lojas em geral e
shoppings.

Naturalmente se confirmaram como ambientes hospitaleiros hotéis e
pousadas (82,41% dos respondentes), restaurantes, bares e cafés (80,28% dos
respondentes) e festas e eventos (81,32% dos respondentes), que são aqueles que
já têm internalizada, por essência, em seus negócios, a questão do bem receber, Na
sequência, aparecem lojas e shoppings (53,29% dos respondentes) que parecem vir
reconhecendo a utilidade da hospitalidade para lidar com a concorrência.
Os Gráficos 21 a 23 apresentam as percepções em relação aos ambientes
Hospitais e Clínicas, Supermercados, e Cinemas/Teatros.
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Percepção em relação a
Hospitais/Clínicas

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios
1
0
2

NUNCA VOU
RECEBIDO COM HOSPITALIDADE

12

20
24
24

INDIFERENTE
3

RECEBIDO COM HOSTILIDADE

29

52

7
8

Gráfico 21: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Hospitais e clínicas.

Percepção em relação a
Supermercados
NUNCA VOU

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

0
0
0

RECEBIDO COM HOSPITALIDADE

10

15
28
33
31

INDIFERENTE
RECEBIDO COM HOSTILIDADE

0

7

49

9

Gráfico 22: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Supermercados.

Percepção em relação a
Cinemas/Teatros
NUNCA VOU

1
1
2

RECEBIDO COM HOSPITALIDADE

12

19
30
25

INDIFERENTE
RECEBIDO COM HOSTILIDADE

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)
Moradores de outros municípios

33

50

3
2
4

Gráfico 23: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Cinemas e teatros.

A opção indiferente teve maioria das respostas para os ambientes hospitais e
clínicas (57,69%), supermercados (60,42%) e cinemas e teatros (59,34%), seguida
pela opção “recebido com hospitalidade”, nos percentuais de 30,76%, 29,12% e
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33,51%, respectivamente. Também são locais onde se vem observando a tendência
crescente da importância dada ao bem receber, seja pelo desenvolvimento da
hotelaria hospitalar, pelo apelo comercial no caso dos grandes mercados ou pela
elitização e segmentação dos espaços de entretenimento.
Os Gráficos 24 e 25 apresentam as percepções em relação aos ambientes
Instituições de Ensino e Centros Culturais/Museus.
Percepção em relação a
Instituições de Ensino
NUNCA VOU

1
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Gráfico 24: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Instituições de
ensino.
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Gráfico 25: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Centros culturais e
museus.

As opiniões sobre instituições de ensino e centros culturais e museus se
dividiram entre sensação de ser recebido com hospitalidade (47,25% e 47,80%,
respectivamente) e indiferença (43,40% e 44,50%, respectivamente).

81

Os Gráficos 26 e 27 apresentam as percepções em relação aos ambientes
Agências Bancárias e Espaços Públicos.
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Gráfico 26: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Agências bancárias.
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Gráfico 27: Percepção do respondente em relação aos espaços que frequenta – Espaços públicos.

Para agências bancárias e espaços públicos, identificou-se a maioria como
indiferente (63,74% para ambos), seguida pela opção “recebido com hostilidade”,
nos percentuais de 18,68% e 17,58%, respectivamente. Aqui se confirma o que se
vê e se ouve em matérias constantemente divulgadas pela imprensa em relação ao
atendimento dado pelas instituições financeiras e ao descaso constante com os
cidadãos, seja nas questões mais simples como o planejamento para o bem-estar
da população ou mais graves como a acessibilidade de pessoas com necessidades
especiais.
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A última pergunta deste bloco identificou a percepção dos respondentes sobre
possíveis indicadores da falta de hospitalidade nos ambientes. O Gráfico 28
apresenta essas percepções.
A que atribui a falta de
hospitalidade dos espaços
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Gráfico 28: Percepção do respondente o em relação aos espaços que frequenta – A que atribui a
falta de hospitalidade dos espaços.

Em relação aos motivos da falta de hospitalidade dos espaços (a pergunta
permitiu assinalar mais de um item) os mais apontados foram o treinamento pessoal
(26,68%), a limpeza e a higiene (22,47%), ruídos (13,48%) e sinalização (10,95%).
As opções temperatura, cores e mobiliário tiveram os percentuais de 7,87,
5,34 e 7,02, respectivamente. Os restantes 6,17% ficaram na opção “sempre bem
recebido”, embora aí se verifique uma distorção em relação às respostas da amostra
qualificada - 33,00% dos 48 respondentes, o que eventualmente pode significar
que, em tendo conhecimento ou interesse pelo assunto, as variáveis consideradas
são melhor compreendidas e assimiladas pelo observador.

83

Na subdivisão da percepção do respondente em relação aos espaços de sua
residência, o objetivo foi medir o grau de satisfação dos respondentes em relação a
questões relativas aos espaços de sua residência.
A primeira pergunta se refere à investigação do sentimento dos respondentes
em relação à sua casa, como um todo. O Gráfico 29 traz os resultados.
Como se sente quando
entra em casa
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Gráfico 29: Percepção do respondente em relação aos espaços de sua residência – Como se sente
quando entra em casa.

As amostras produziram totais similares, com cerca de 78,00% se dizendo
satisfeitos em relação à sua casa, contra 16,00% de insatisfeitos desejando mudar
algo naquele lugar e 5,00% de indiferentes, podendo morar em qualquer lugar .
A segunda pergunta visou avaliar o sentimento dos respondentes em
relação ao fator limpeza em suas residências. O Gráfico 30 mostra os percentuais
encontrados.
Como se sente em relação a
espaços necessitando de limpeza
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Gráfico 30: Percepção do respondente em relação aos espaços de sua residência – Como sente em
relação a espaços necessitando de limpeza.
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Identificou-se que as pessoas se manifestam insatisfeitas quanto à percepção
de espaços necessitando de limpeza - 59,89% do total dos respondentes e 64,58%
do total de moradores de Niterói - pois gostariam de ter tudo sempre limpo, com
cerca de 33,00 a 37,00% para a opção “satisfeito” pois a limpeza será providenciada
em dia programado, e 2,00 a 3,00% para “indiferente” em virtude de assunto sem
importância, para ambas as amostras.
A terceira pergunta procurou respostas para a questão da organização de
itens nas residências e o sentimento dos respondentes em relação à busca desses
itens, quando necessário. O Gráfico 31 apresenta os totais encontrados.
Como se sente ao procurar algum item
e não encontrar
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Gráfico 31: Percepção do respondente em relação aos espaços de sua residência – Como se sente
ao procurar algum item e não encontrar.

Portanto, quanto à procura frustrada de algum item, as amostras também se
mostraram similares, com cerca de 62,00% manifestando insatisfação pois há gasto
de tempo na procura, contra, aproximadamente, 27,00% de pessoas satisfeitas
porque sabem que vão encontrar o que procuram e 11,00% de indiferentes ao
assunto porque podem substituir o que procuram por item similar.
A quarta e a quinta perguntas falam da relação dos respondentes com a
organização dos serviços domésticos e do sentimento em relação a orientar pessoas
para que eles sejam realizados. Os Gráficos 32 e 33 apontam os resultados.
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Como se sente quando precisa
organizar serviços domésticos
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Gráfico 32: Percepção do respondente em relação aos espaços de sua residência – Como se sente
quando precisa organizar serviços domésticos.

Como se sente para orientar
sobre serviços domésticos
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Gráfico 33: Percepção do respondente em relação aos espaços de sua residência – Como se sente
para orientar sobre serviços domésticos.

As amostras se mostraram similares, com cerca de 64,00% se manifestando
satisfeitos quanto à organização dos seviços por conhecerem o que precisa ser feito,
contra 22,00%, aproximadamente, de insatisfeitos em virtude de insegurança em
relação ao que precisa ser feito, e 14,00% de indiferentes por falta de tempo para
pensar no assunto. Comportamento semelhante se verificou nas respostas quanto à
orientação dos serviços, com 64,00% satisfeitos porque conseguem transmitir o que
tem a ser feito, contra 17,00% de insatisfeitos porque desconhecem como orientar e
19,00% de indiferentes, sem tempo para pensar nisso.
A sexta e última pergunta deste bloco pretendeu avaliar o sentimento dos
respondentes em relação a receber pessoas em suas residências. O Gráfico 34
mostra esta apuração.
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Como se sente quando
recebe pessoas
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Gráfico 34: Percepção do respondente em relação aos espaços de sua residência – Como se sente
quando recebe pessoas.

Receber pessoas também foi considerada uma tarefa que traz satisfação,
com os convidados bem recepcionados, para aproximadamente 75,00% dos
respondentes, em amostras similares, contra 12,00% de insatisfeitos, que não
conseguem dar atenção a tudo, e 12,00% de indiferentes que não costumam
receber pessoas em casa.
Aqui talvez se possa dizer que a satisfação indicada reflete mais o prazer de
proporcionar a reunião de amigos em suas casas, do que a satisfação com o
desenrolar da comemoração, já que na pergunta representada no Gráfico 36, a
opção de serviços para evento social comemorativo foi assinalada em segundo lugar
para os serviços que contrataria.
O último bloco relativo à percepção em relação à oferta de serviços é o mais
importante para efeito da análise de viabilidade do negócio, uma vez que avalia a
visão do respondente sobre as características do serviço, o que vai auxiliar o
desenho final do produto. Aqui considera-se como mais relevantes os dados
fornecidos pelos moradores de Niterói, razão pela qual destacaremos os dados das
amostras relativas àqueles moradores.
A primeira pergunta deste bloco pretendeu avaliar o grau de conhecimento
dos respondentes sobre os serviços de organização de ambientes existentes no
mercado. O Gráfico 35 apresenta os resultados.

87
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Gráfico 35: Percepção do respondente em relação à oferta de serviços - Conhecimento sobre serviço
de organização de ambientes.

Na avaliação do grau de informação sobre a existência de serviços de
organização de ambientes, identificou-se que, do total dos respondentes, 48,90%
conhecem e 8,79% já fizeram uso deles. Mas considerando somente os moradores
de Niterói, o índice de conhecimento equivale a 40,62% e somente 6,25% deles se
utilizaram da referida prestação de serviços. A diferença pode indicar que há
possibilidade de expansão da atividade na cidade, se avaliada como uma tendência
de mercado.
Na segunda pergunta desejou-se informação sobre o tipo de serviços que os
respondentes contratariam em suas residências. O Gráfico 36 mostra os
percentuais encontrados.
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Gráfico 36: Percepção do respondente em relação à oferta de serviços – Tipos de serviços que
contrataria em sua residência.

88

Quanto ao desejo de contratar serviços de organização, 89,56% do total de
respondentes se mostraram favoráveis e, destes, 82,30% dos que moram em
Niterói. Quanto à especificação dos serviços que contratariam, 29,14% dos
residentes em Niterói optaram por serviços de realização de mudança de residência,
30,46% de evento social comemorativo, 20,52% de organização de objetos e
utensílios e 8,61% de serviços de organização de primeira residência/casamento.
A terceira pergunta procurou investigar os principais motivos que impedem a
contratação de serviços nas residências. O Gráfico 37 traz os resultados.

Motivos que impedem
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Gráfico 37: Percepção do respondente em relação à oferta de serviços – Motivos que impedem a
contratação dos serviços.

Indivíduos consideram o serviço necessário (89,52% do total de respostas e
91,22% das respostas dos moradores de Niterói), mas indicaram o preço como
principal motivo que pode vir a inibir a contratação (38,60% dos moradores de
Niterói), seguido da questão da segurança e risco (20,46%), da dificuldade de
encontrar empresa qualificada (21,63%) e da característica da invasão da
privacidade (10,52%).
A pergunta do questionário permitia acrescentar outros motivos, o que não
ocorreu. Essa escala dos motivos apontados auxiliará na definição das
especificações do produto porque identifica o que mais preocupa os contratantes.
A quarta pergunta deste bloco pretendeu avaliar a impressão dos
respondentes em relação à utilidade da prestação de serviços de organização em
ambientes de trabalho. O Gráfico 38 registra as opiniões.
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Utilidade dos serviços em
ambiente de trabalho
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Gráfico 38: Percepção do respondente em relação à oferta de serviços – Utilidade dos serviços em
seu ambiente de trabalho.

Entre os respondentes que trabalham, identificou-se que 69,44% do total e
69,73% dos que moram em Niterói entendem que há utilidade dos serviços em seus
ambientes de trabalho, o que juntamente com a análise do bloco da percepção em
relação aos espaços que frequenta colabora para a afirmação da sua importância
também para o meio empresarial.
A quinta e última pergunta pesquisou o quanto os respondentes estariam
dispostos a pagar pelos serviços investigados. O Gráfico 39 fornece as
informações.
Valor de diária que se
dispõe a pagar

Moradores de Niterói (amostra qualificada)
Moradores de Niterói (amostra aleatória)

ACIMA DE R$ 500
DE R$ 300 A R$ 500

Moradores de outros municípios

0
0

3
1

3

4
24
25

DE R$ 100 A R$ 300
ATÉ R$ 100
NADA

13
7
7

33

16
32

14

Gráfico 39: Percepção do respondente em relação à oferta de serviços – Valor que está disposto a
pagar pelo serviço.
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Dos 85,42% dos moradores de Niterói que se dispõem a pagar pelos
serviços, 4,88% concorda em dispor de até R$ 500,00 por uma diária do serviço,
59,76% até R$ 300,00 e 35,36% somente até R$ 100,00 o que colabora para a
definição do componente preço para o novo produto, de acordo com a estratégia
que se adotar.

2.2.3 Observação de tendências

Como indicativos de demanda, foram selecionadas matérias veiculadas num
mesmo domingo (27 de outubro de 2013) – o que demonstra tratar-se de assunto
em evidência - em mídia impressa, jornais de grande circulação, inclusive sobre
estabelecimentos na cidade de Niterói.
A demanda pela humanização e personalização dos ambientes ganha
destaque em diferentes áreas, como tendência, e guarda relação com a
hospitalidade que se deseja buscar para os espaços e os ambientes, como forma
de acolher o outro (no caso, o usuário) necessitado de bem-estar e qualidade de
vida.
A Diretora do Hospital da Criança, em Vila Valqueire, Rio de Janeiro, Heloísa
Graça Aranha fala sobre o assunto em reportagem constante do Anexo B, que leva
o título de “Novo Hospital da Criança tem cara e jeito de livro infanto-juvenil”, onde
relata como a humanização do espaço hospitalar tem ajudado a amenizar o
sofrimento das crianças e dos seus pais e acrescenta e esclarece que “Quando a
gente melhora o clima, o astral e a boa vontade, há mais aceitabilidade” (ARANHA,
2012, [s.p.]).
A doutora em Educação e professora da Universidade Federal Fluminense,
Tânia de Vasconcelos, fala sobre a mudança da estrutura familiar no mundo
moderno e as novas funções e espaços requeridos das escolas na matéria
constante do Anexo C:
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Os pais estão cada vez mais absorvidos pelo mercado de trabalho, e a
escola passou a ser o primeiro equipamento onde a criança terá
possibilidade de interagir com um grupo social não familiar. O colégio
precisa fazer a integração entre higiene e educação, nutrição e educação, e
por aí vai (VASCONCELLOS, 2013, [s.p.]).

A arquiteta Mariana Dias comenta, em reportagem constante do Anexo D,
sobre os espaços projetados a partir da melhor compreensão do estilo de vida e
resultando em meio facilitador para quem mora em grandes cidades e dispõe de
pouco tempo:
Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo (...) para ter momento de
relaxamento, as pessoas vão a uma livraria no final de semana. E tem gente
que quer trazer isso pra dentro de casa. As pessoas têm esse hábito
também durante a semana (DIAS, 2013, p. 9).

O médico pediatra Daniel Becker fala em entrevista constante do Anexo E,
sobre curso que idealizou denominado “Paternidade e maternidade no século XXI”,
destinado a atualizar a educação familiar, segundo ele, ainda presa a padrões do
século XX. É o novo mercado dos cursos que procuram ensinar algo que talvez já
se devesse saber, mas que se confunde com os apelos do mercado consumista e
com a pressão de uma grande quantidade de informações. Perguntado sobre o que
ele tem visto nos consultórios, responde:
Adolescentes tentando alcançar um ideal fantasioso, sofrendo com anorexia
mental e síndrome do pânico. E pessoas culpadas. O mercado cria as
condições para ela adoecer, engordar, ao oferecer comida ruim, estresse,
trânsito, cigarro. E quando isso acontece a acusa de pecadora e vende a
salvação: dietas, academias, revistas. Só que saúde não é somente uma
decisão individual, ela depende do entorno. Não se conquista com
remédios, mas com boa alimentação, moradia, segurança, educação,
saneamento, meio ambiente, transporte público, lazer, esporte. Você
precisa participar da vida coletiva, cuidar de si e do outro (BECKER, 2013,
p.6).

Na matéria transcrita no Anexo F, fala-se dos espaços dos camarins
de vários artistas e seus detalhes. A atriz Marieta Severo fala sobre seu camariminstalação, com fotos e adereços afixados, escolhidos por ela:
Eu começo a trabalhar por aí. Colo imagens de referência da peça no meu
texto (...) quando venho para o camarim, uso as imagens e os objetos
também para decorar o espaço. Vou me cercando de referências. Onde
bate o olho, tem que ter esse clima (SEVERO, 2013, p.28).
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Por fim, ainda que não diretamente relacionado a tratamento de espaços, o
artigo do Anexo G, traz depoimentos de médicos sobre o uso indiscriminado de
medicamentos ansiolíticos, em função da configuração da nova sociedade. De
acordo com o neurologista Henry Silva:
A sociedade vive em tempos complicados, onde as pessoas precisam de
respostas rápidas. Precisam dormir bem e estarem tranquilas apesar de todo
estresse e dos problemas que precisam enfrentar diariamente, que justificam
o nível de ansiedade que sentem. A popularização do Rivotril faz parte dessa
massificação da ideia da velocidade que se busca para estar pronto e apto
para fazer as coisas (SILVA, 2013, p.14).

A mídia televisiva apresentou na mesma semana, em 25 de outubro de 2013,
programa sobre o tema natureza e saúde, que destacou o Projeto “Janelas para o
Centro Cirúrgico”, do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas.
Foram realizadas intervenções no espaço, com a instalação de painéis, com pinturas
de imagens da natureza, com o objetivo de melhorar a capacidade de atenção, de
memória

e

de

concentração

dos profissionais, principalmente

médicos e

enfermeiros, confinados em ambientes fechados e restritos e também para aliviar a
tensão de acompanhantes de pacientes em cirurgia, conforme registro feito pelo
Hospital em seu site, constante do Anexo H (HOSPITAL DE CLÍNICAS – UNICAMP,
2013).
Também como indicativos de demanda, foram selecionados depoimentos em
sites de prestadoras de serviços similares que trazem características a eles
inerentes. Ainda que passíveis de serem tendenciosos, porque opiniões publicadas
nos próprios sites de empresas prestadoras dos serviços (no caso organização de
ambientes e capacitação de profissionais), os relatos a seguir mostram, em princípio,
motivos e sensações que podem corresponder àqueles investigados na pesquisa de
demanda.
A empresa Home Organizer, com sede em São Paulo, traz em seu site alguns
desses depoimentos registrados por usuários dos serviços (HOME ORGANIZER,
2013), de acordo com o Quadro 6.
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Quadro 6 - Resumo de depoimentos constantes no site da empresa Home Organizer.
“(...) começaram a organizar impecavelmente vários setores da minha casa e, na
sequência, da minha cabeça... e na sequência do meu emocional. Mudança
absurda, simples e profunda. Um trabalho quase cirúrgico, pois a gente fica
exposta, não tem jeito, mas feito com AMOR, delicadeza, criatividade e bom
gosto”.
“Contratei os serviços de organização de mudança para aproveitar a oportunidade
e colocar a casa em ordem, pois estava difícil viver no meio da bagunça e eu não
Depoimento 2
queria levá-la para a casa nova (...) quis fazer um choque de gestão nas rotinas
da casa (...) entenderam rapidamente o que nós precisávamos e deixaram tudo
lindo, além de treinar a nossa funcionária (...) Não vejo a hora de contratar outros
serviços”.
“Sempre soube que organizar minha casa tornaria minha vida muito melhor e
fiquei namorando o site (...) por alguns meses até me decidir. Foi o melhor
Depoimento 3
investimento que fiz nos últimos tempos. Confesso que tentei copiar as dicas (...)
mas não é tão simples. É preciso técnica e tempo, e como eu não tinha nenhum
dos dois optei por investir neste trabalho. O resultado é surpreendente (...) agora
eu posso gastar meu tempo fazendo coisas que eu gosto, principalmente curtir a
minha casa e família sem pensar em bagunça”.
”Sempre pontual. Sempre com o material organizado para as aulas do dia.
Sempre enviando e-mails com a lista do material da próxima aula. Sempre solícita
Depoimento 4
em ajudar a providenciar tudo para que o curso fosse, não só bem administrado
como também bem absorvido pelo aluno! Super atenciosa com as minhas
necessidades sem ignorar jamais as necessidades da minha funcionária! Adorei
tudo o que você fez por mim, pela minha funcionária (...) Nossos cafés da manhã
e refeições não são mais as mesmas.E a lista do supermercado melhorou
muito!!!”.
“Me casei no final de 2010 (...) e passei muitos meses tentando organizar meus
presentes de casamento, alguns que coloquei em uso e outros que pretendia
Depoimento 5
guardar para usar mais para frente ou em ocasiões especiais. Apesar de me
esforçar para explicar para minha funcionária como organizar essas coisas e
mesmo tentando organizar no pouco tempo em que passo em casa, nunca ficava
bom. Além disso, sentia falta de uma lista constando tudo que tenho, pois ao certo
não me lembraria onde estava uma determinada coisa quando precisasse! (...)
organizou toda louça, prataria, cristais etc, como também fez a listagem
incrivelmente completa de tudo que tenho! (...) mesmo realizando todo trabalho
sem eu estar perto e sem muita explicação, tudo ficou muito melhor do que eu
poderia imaginar! Indico, recomendo e aprovo 100% o trabalho (...) Sem dúvida
contarei com ela outras vezes (...) obrigada por ajudar tanto a vida das mulheres
modernas!” .
“[...] me ajudou a colocar ORDEM NA CASA. Além de toda organização
impecável, criou uma relação de confiança com minhas funcionárias, que
Depoimento 6
pegaram gosto pelo trabalho e ficaram muito mais caprichosas e felizes. Quanto a
mim, aprendi a cobrar pelo trabalho delas, o que antes não fazia corretamente. A
manutenção mensal ajuda a manter esse padrão de qualidade. Só posso dizer
que agora tenho uma casa que realmente funciona. Estamos todos muito felizes”.
“[...] como “home organizer” é perspicaz, genial. Ao visitar sua casa, percebe de
um relance o que precisa ser ordenado e (...) descartado. Organiza o caos de
Depoimento 7
seus armários, estantes, livros, roupas, lembranças, pastas, arquivos, enfim, tudo
aquilo que você nunca utilizou por anos a fio, não mais utilizará, nem hoje, nem
amanhã. Mas é sábia ao identificar o que lhe será útil. Respeita seus apegos (...)
liberta-o das amarras que o prendem ao labirinto do inútil (...) Livra-o da
escravidão, da desordem. Mostra que é mais produtivo trabalhar em uma casa ou
escritório bem ordenados, onde encontrará sem demora e com alegria aquilo de
que necessita no momento certo”.
Fonte: Home Organizer, 2013.
Depoimento 1
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Nos trechos extraídos dos depoimentos acima, é possível notar, através do
ensaio constante da Ilustração 35, no formato “word cloud”, a incidência de palavras
ali citadas, associadas à hospitalidade, ao bem-estar e ao acolhimento como
delicadeza, surpreendente, gosto, gesto, jeito, família, vida, amor, emocional, felizes,
lindo, bom, atenciosa, necessidades ou ajudar, palavras essas vinculadas a valores
desejados por essas pessoas, além das mais indicadas como casa, tempo, guardar,
organizar, organização, organizado e ordenado ou setores, bagunça, ordem, rotinas
e treinar, também diretamente relacionadas ao tema.

Ilustração 35: Ensaio no formato word cloud.
Fonte: http://www.abcya.com/word_clouds.htm.

Mesmo podendo ter sofrido triagem pela administração do site, para melhor
promoção da empresa, os comentários, de alguma forma, reproduzem sensações
experimentadas com a prestação do serviço, já discutidas aqui anteriormente, e
também servem como relato da forma como se dá o serviço: os canais de
comunicação para contratar, o trabalho realizado pela proprietária e por assistentes,
a visita inicial para orçamento, a exposição da intimidade tratada com delicadeza, a
utilização dos serviços pós-mudança de residência ou pós-casamento, e a
transmissão de conhecimentos através de cursos.
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3 A ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO

Eu vejo um novo
Começo de era
De gente fina
Elegante e sincera
Com habilidade
Pra dizer mais sim
Do que não
(Lulu Santos, 1982)

Ao começar este trabalho era possível intuir que a ideia de abrir um negócio
relacionado à hospitalidade dos espaços tinha algum fundamento, a partir de
suposições

sobre

as

necessidades

percebidas

e

trazidas

pelo

mundo

contemporâneo. Havia interesse em estudar a qualificação de espaços, unindo
conhecimentos nas áreas de arquitetura e hotelaria, de forma a obter satisfação com
a contribuição para a melhoria de vida dos futuros clientes, mas também, enquanto
negócio, obter retorno financeiro.
As suposições iniciais encontraram embasamento no estudo teórico aqui
resumido no pensamento de Lefebvre (2008, p.150):
Em meio à prosperidade capitalista relativa e ao crescimento da produção
(do que se chama a sociedade de consumo), há muita insatisfação, muitas
pessoas (...) se puseram a falar da “qualidade de vida”. Alguns falam da
qualidade do espaço, outros chegam a querer “mudar a vida”. A qualidade
do espaço. O que isso quer dizer? Essa ideia renova a antiga ideia de uma
qualidade arquitetônica, de uma qualidade da construção; ela adquiriu um
sentido a mais: trata-se da ideia de um espaço social elaborado, complexo e
exitoso, numa palavra, apropriado, e não somente dominado pela técnica e
pelo poder político; o que estaria associado com o “mudar de vida”.

Através do estudo das teorias, foi possível confirmar que diferentes áreas de
conhecimento se agregam para dar forma a negócios que aliem planejamento de
espaços e hospitalidade, entre as quais, hotelaria, arquitetura, psicologia, filosofia,
administração, economia doméstica, design, decoração, gastronomia, área de
eventos ou de saúde.
A partir do desejo inicial e dos estudos sobre a pertinência do enfoque - a
hospitalidade como atributo de espaços e meio para promoção de mais qualidade de
vida - foram analisadas as forças e fraquezas individuais que, de alguma forma
poderiam vir a influenciar a estratégia de posicionamento, conforme Quadro 7.
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Quadro 7 - Forças e fraquezas individuais
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Produto com conceito novo - hospitalidade como

Produto com conceito novo – difícil assimilação

atributo dos espaços e como alternativa para

pelo consumidor

melhoria da qualidade de vida das pessoas
Qualificação da proprietária (graduação em

Perfil da proprietária de assalariada e não

arquitetura e hotelaria)

empreendedora

Experiência da proprietária em administração e

Insegurança da proprietária em relação à

conservação predial

utilidade dos serviços

Sala comercial própria

Possibilidade de renda com aluguel da sala
comercial no valor aproximado de R$ 1.500,00

Localização da sala em bairro residencial de alto
poder aquisitivo
Desejo de experiência em negócio próprio

Além desses pontos levantados, também foram consideradas as afinidades
entre o serviço pretendido e a pessoa da proprietária, no que diz respeito às
competências e habilidades necessárias à identificação do que está tornando o
espaço hostil e à proposição de soluções para conferir maior qualidade de vida ao
usuário, com o sentido da organização e da qualificação do ambiente, que
envolvem:
- saber abordar o cliente, com delicadeza, e obter as informações, identificando suas
necessidades;
- saber reconhecer as características do ambiente, fazer o seu levantamento físico,
através de medições, e executar sua representação gráfica;
- saber identificar soluções de acordo com conceitos teóricos e práticos da
arquitetura e da hotelaria;
- conhecer materiais, equipamentos e utensílios necessários aos projetos e os locais
para sua aquisição;
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- ser organizado, discreto e ter sensibilidade diante da necessidade do outro, isento
de preconceitos;
- saber gerir e controlar operações.
A estratégia de posicionamento se inicia com o plano de marketing, que
realiza a análise do mercado (ambiente, concorrentes, clientes e fornecedores) e
define as estratégias para oferecer o produto/serviço ao mercado e potencializar as
chances de sucesso, através da maximização dos pontos fortes e das oportunidades
e da minimização dos pontos fracos e das ameaças. Em seguida são sugeridas a
missão e os objetivos da empresa, bem como a sua estrutura.
O instrumento permite o entendimento mercadológico global do negócio,
definindo um programa de ação para execução do projeto e servindo como
argumento para futura análise de viabilidade econômico-financeira da ideia aqui
apresentada.

3.1 ANÁLISE DO SETOR

O setor onde se pretende atuar é representado por empresas diversas na
cidade de Niterói, de prestação de serviços e comercialização de itens, nas áreas de
design, arquitetura de interiores e organização de ambientes, além de gastronomia e
eventos, que mesclam algumas das atividades que se pretende realizar.

3.1.1 Oportunidades e Ameaças

Foram identificadas as oportunidades e as ameaças apresentadas pelo setor
onde a empresa pretende atuar, relativas a diferentes aspectos do ambiente externo.
Os demográficos, relacionados com as características gerais da população, os
econômicos, que procuram medir a influência da economia sobre o produto, como a
distribuição de renda, por exemplo, os legais e políticos que precisam investigar as
normas legais e as políticas setoriais, os tecnológicos que dizem respeito à análise
da sensibilidade do produto a esse tipo de mudança, e os culturais como os fatores
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psicológicos, éticos e sociológicos podendo afetar o negócio. O Quadro 8 a seguir
traz essas informações:
Quadro 8 - Oportunidades e Ameaças do Setor.
Resumo de Oportunidades e Ameaças

Aspectos

Demográficos

Econômicos

Legais e
Políticos

Tecnológicos

Oportunidades

Ameaças

Concentração de população de alta
renda no município de Niterói (30% do
total).
Concentração da população de alta
renda nos bairros de Icaraí e Região
Oceânica.
Aumento da expectativa de vida.

População de alta renda de Niterói
pode ser alvo de maior oferta por
profissionais do Rio de Janeiro, em
função da proximidade entre as duas
cidades, podendo essa população ser
considerada como uma extensão da
população do Rio de Janeiro.

Maior acesso da população a serviços
considerados supérfluos, em função
de melhoria do padrão/renda da
população em geral e do acesso
facilitado ao crédito.
Setor em expansão com aumento do
número de eventos relacionados a
espaços, programas de TV, e também
de empresas vinculadas ao tipo de
negócio como mobiliário, materiais de
construção, utensílios e serviços de
automação.
Negócio com exigência de baixo
investimento inicial.

Prestação do serviço é sensível a
variações econômicas, em virtude do
preço e por apresentar características
de item supérfluo.

Opções simplificadas para legalização
de negócios para empreendedores
individuais.
Nova Lei dos empregados domésticos
trazendo novos impostos, tornando
este serviço mais caro e mostrando a
necessidade de profissionalização
nessa área.

Atividade similar (organização de
ambientes) não é regulamentada, o que
pode dificultar o reconhecimento pelo
mercado consumidor.

Fácil acesso a insumos, utensílios e
materiais necessários à empresa.
Facilidades
para
consulta
a
fornecedores e para investigação do
modo de operação dos concorrentes.
Recursos
tecnológicos
oferecem
ferramentas para
divulgação
e
promoção do negócio.

Surgimento
constante
de
novos
materiais
e
utensílios
exigindo
atualização.

Dependência da cidade de Niterói em
relação à cidade do Rio de Janeiro em
termos de oferta de serviços, em virtude
da facilidade proporcionada pela
proximidade entre as duas cidades.
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Culturais

Valorização dos serviços que trazem
praticidade e maior tempo livre em
função
do
modo
de
vida
contemporâneo
Novos hábitos da vida moderna que
têm levado à profissionalização de
serviços
domésticos/pessoais
(confecções de roupas, comida em
restaurante, cuidados com animais em
pet shop, serviços de beleza em
salões/clínicas)
Padronização das soluções não
levando em conta as individualidades
dos
contratantes
e
produzindo
espaços idênticos para pessoas com
necessidades e valores diferentes
Mudanças no comportamento das
famílias (novo papel social da mulher,
necessidade de formação continuada)
resultando na falta de conhecimento
por parte dos jovens sobre como
realizar
tarefas
simples
(antes
aprendidas em casa)
Percepção em fase inicial pelas
pessoas no mundo moderno quanto
ao poder da gentileza e da
hospitalidade
nos
ambientes
comerciais, mas também na vida em
geral
Áreas de conhecimento não mais
fechadas, mas interligadas (projetos
de espaços, de economia doméstica,
de automação, de saúde), com novas
profissões surgindo no mercado.

Maior acesso a informações e o
incentivo do mundo moderno ao
consumo e o tempo escasso levam as
pessoas a desejar ter tudo aquilo que é
novo ainda que padronizado, sem
questionamento imediato sobre a
necessidade e sobre a conveniência (é
mais fácil e menos trabalhoso adquirir o
que já está pronto para ser consumido)
Falta de valorização da qualificação
profissional
Receio de exposição da vida pessoal
(intimidade) ou do ambiente de trabalho
para terceiros
Receio de contratar pessoas que vão
ter contato com a sua intimidade por
questão de segurança/violência
Maior acesso à informação resultando
em clientes mais exigentes e mais
suscetíveis a migrar para o concorrente

3.1.2 Os concorrentes

Na sequência, foi necessário conhecer a concorrência similar, a partir das
pesquisas realizadas e discutidas no Capítulo 2.
Foram analisados prestadores de serviços similares de organização de
ambientes para residências e empresas, na cidade do Rio de Janeiro, não tendo
sido localizados prestadores na cidade de Niterói, atendida, em princípio, por alguns
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dos serviços do Rio de Janeiro em virtude da proximidade entre as duas cidades.
Identificou-se que estão em busca de oportunidade de renda com negócio que
requer baixo investimento e possibilidade de horários flexíveis. A formação não é
específica e os prestadores acreditam possuir habilidades e características por
experiência adquirida em atividades domésticas e pessoais.
A atividade não exige regulamentação ou registro em órgãos oficiais e o
trabalho é realizado de forma autônoma e sem endereço físico. Para contratação
dos serviços, são utilizados os canais eletrônicos e como estratégia promocional a
parceria com fornecedores; os preços praticados em média são de R$ 500,00 para
diárias de trabalho ou de R$ 50,00/hora no caso de cursos e treinamentos. O
Quadro 9 traz o resumo dessas informações.
Quadro 9 - Resumo da oferta similar.
OFERTA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SIMILARES

EMPRESAS
ENDEREÇOS E
CONTATOS

ÁREAS DE
ATUAÇÃO
Nº FUNCIONÁRIOS

Nome utilizado tem características de empresa mas não há registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; em geral o trabalho é realizado de
forma autônoma.
Não há divulgação do endereço físico, somente do endereço eletrônico,
através do qual são feitos os contatos, que também ocorrem por meio de
sites ou páginas de redes sociais.
Organização de espaços residenciais e empresariais
Treinamentos para formação pessoal e profissional de organização
(residências/documentos)
Varia de acordo com o serviço a ser prestado, sendo os colaboradores
convocados para cada tarefa, de forma temporária, sem vínculo
empregatício.

REGIÃO ATUAÇÃO

Cidade do Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO

A maioria não tem formação em áreas específicas do setor.

PREÇOS
PRATICADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

R$ 80 /hora ou diária de R$ 500 para organização de ambientes
R$ 50,00/hora-aula para curso com apostila, certificado, CD e coffee-break
Utilização de site e página em rede de relacionamento para divulgação de
dicas e informações diárias
Parcerias com outras empresas para realização dos cursos e oferta de
sorteio de brindes relativos à organização ou para divulgação de seus
dados de contato.
Necessidade de baixo investimento
Horários flexíveis
Foco na otimização de espaço e tempo
Deficiência de qualificação
Inexistência de endereço físico
Informações de contato desatualizadas
Maioria não presta o serviço na cidade de Niterói
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3.1.3 Os clientes e o tamanho do mercado

Os potenciais clientes puderam ser identificados a partir das pesquisas
realizadas e discutidas no Capítulo 2.
Os dados apontam para uma maioria interessada pelos serviços composta
por, basicamente, pessoas do sexo feminino, com faixa de renda superior a R$
5.000,00 e pertencente a duas faixas etárias. A primeira entre 21 e 35 anos,
provavelmente de jovens adultos que fazem parte de uma geração que tem como
prioridade a formação profissional, que desconhece rotinas domésticas e que já está
familiarizada com a compra de serviços diversos para suprir suas necessidades. A
outra faixa etária é a de 46 a 60 anos com pessoas já estabelecidas
profissionalmente com maior disponibilidade para dedicação a assuntos relativos à
consolidação de suas residências ou de seus ambientes de trabalho
Em se tratando de conceito novo em relação aos serviços atualmente
ofertados, procurou-se dimensionar o mercado potencial, a partir dos resultados
obtidos com a pesquisa de demanda, apoiando-se em dados demográficos obtidos
na internet, relativos ao município de Niterói.
Os resultados da pesquisa, realizada conforme descrição no Capítulo 2,
indicaram a disponibilidade dos moradores de Niterói em relação ao desembolso de
valor de diárias a serem cobradas pelos serviços, de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 - Valores de diárias assinalados pelos respondentes.
Quantidade de moradores de Niterói dispostos a pagar
por diária de prestação dos serviços

% em relação ao total de
respondentes moradores de Niterói

Nada

14

14,58

Até R$ 100,00

29

30,21

Até R$ 300,00

49

51,04

Até R$ 500,00

4

4,17

96

100,00

Total
Fonte: Pesquisa direta.
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Os dados demográficos apontam para uma população estimada para o
município de Niterói, para o ano de 2013, a partir dos resultados obtidos no Censo
de 2010, que também indicam a concentração de 30,7% de sua população inserida
na classe A, ou seja, pessoas consideradas ricas ou milionárias, cuja estimativa aqui
calcula-se através da mesma progressão, de acordo com a Tabela 3 e a Tabela 4.
Tabela 3 - População de Niterói.

Número de Habitantes de Niterói
População em 2010

487.562

População em 2013 – estimativa (aumento de 1,3615%)

494.200

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010.

Tabela 4 - Classificação da população de Niterói.
Número de habitantes de Niterói por classe social
População em 2010 – Classe A (30,7%)

149.682

População em 2010 – Demais classes

337.880

Estimativa da população em 2013 – Classe A (aumento de 1,3615%)

151.720

Estimativa da população em 2013 – Demais classes (aumento de 1,3615%)

342.480

Fonte: Pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getulio Vargas) - ranking das classes econômicas na
diferentes cidades do país, com base nos dados do censo demográfico de 2010.

Mediante aplicação dos percentuais identificados na amostra da pesquisa de
demanda sobre os totais da população de Niterói, os números são os indicados
abaixo, na Tabela 5.
Tabela 5 – Valores de diárias admitidas para pagamento dos serviços pelos moradores de Niterói.
Moradores de Niterói dispostos a pagar por
diária de prestação dos serviços

% em relação ao
total de moradores

Quantidade

Nada

14,58

72.054

Até R$ 100,00

30,21

149.298

Até R$ 300,00

51,04

252.240

Até R$ 500,00

4,17

20.608

100,00

494.200

Total
Fonte: Pesquisa direta.
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Tendo em vista a faixa de preço praticada pela concorrência (média de R$
500,00 por diária), entende-se que, em princípio, os moradores de Niterói que de
dispõem a pagar este valor deverão ser a parcela da população representativa da
demanda pelos serviços (20608 pessoas). No entanto, para considerar os resultados
acima de forma mais conservadora, intuindo que os que responderam à pesquisa
com a opção de até R$ 500,00 (especialmente por se tratar, em parte, de amostra
qualificada proposital) fazem parte da Classe A, entende-se ser mais conveniente
aplicar os percentuais somente sobre os totais da população classe A de Niterói,
conforme Tabela 6 e Gráfico 40.
Tabela 6 - Valores de diárias admitidas para pagamento dos serviços pelos moradores da classe A
de Niterói.
Moradores de Niterói da Classe A dispostos a
pagar por diária de prestação dos serviços
Nada

% em relação ao total
de moradores
14,58

Até R$ 100,00

30,21

Até R$ 300,00

51,04

Até R$ 500,00

4,17

Total da população classe A de Niterói (30,7% do
total da população)
Total da população de outras classes (69,30% do
total da população)
Total da população de Niterói
Fonte: Pesquisa direta.

Moradores de
Niterói

CLASSE A DISPOSTOS A
PAGAR NADA POR UMA
DIÁRIA DO SERVIÇO;
22121

OUTRAS
CLASSES;
342480

Quantidade
22.121
45.834
77.438
6.327

100,00

151.720

--

342.480

--

494.200

CLASSE A DISPOSTOS A
PAGAR ATÉ R$ 100 POR
UMA DIÁRIA DO
SERVIÇO; 45834

CLASSE A DISPOSTOS A
PAGAR ATÉ R$ 300 POR
UMA DIÁRIA DO
SERVIÇO; 77438

CLASSE A DISPOSTOS A
PAGAR ATÉ R$ 500 POR
UMA DIÁRIA DO
SERVIÇO; 6327

Gráfico 40: Valor de diária que moradores Classe A de Niterói estão dispostos a pagar pela
prestação do serviço.
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Em consulta ao Censo Demográfico 2010 do IBGE, encontra-se o dado de
148.328 famílias residentes em domicílios particulares no município de Niterói.
Aplicando-se o mesmo crescimento estimado para a população em 2013
(1,3615%), chega-se à estimativa de 150.345 famílias para o ano de 2013, em
Niterói, o que indica o número médio de 3,28 pessoas por família, a partir da divisão
do número total da população estimada para 2013 pelo número total de famílias
estimado para o mesmo ano.
Levando em conta que a contratação do serviço se dá por família e que a
composição média dessas famílias é de 3,28 pessoas, pode-se calcular a
quantidade de famílias que se dispõem a pagar as faixas estabelecidas de preços,
de acordo com a Tabela 7.

Tabela 7 - Valores de diárias admitidas para pagamento dos serviços pelos moradores da classe A,
de demais classes e da população total de Niterói, por número de famílias.
Moradores de Niterói da Classe A dispostos a pagar por
diária de prestação dos serviços
Nada
Até R$ 100,00
Até R$ 300,00
Até R$ 500,00
Moradores de Niterói das demais classes (exceto Classe A)
dispostos a pagar por diária de prestação dos serviços
População de Niterói

Número de
moradores

Número de
Famílias

22.121

6.744

45.834

13.974

77.438

23.609

6.327

1.929

342.480

104.089

494.200

150.345

Fonte: Pesquisa direta.

Para a faixa de até R$ 500,00, então, são 1.929 famílias a serem atendidas, o
que representa 100% do mercado qualificado, com formação para entender o
conceito do produto e com renda suficiente para investir na compra, conforme
Tabela 8.
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Tabela 8 - Segmentação do Mercado de Niterói.
SEGMENTAÇÃO
MERCADO
MORADORES DE NITERÓI

Nº de
moradores

Nº de
famílias

Mercado potencial

Moradores de Niterói

494.200

150.345

Mercado disponível

Moradores de Niterói Classe A

151.720

46.256

Mercado qualificado

Moradores de Niterói Classe A com
formação/renda suficiente

6.327

1.929

Fonte: IBGE, Censo 20120 e pesquisa direta.

O mercado, então, a ser buscado, é o de 1929 famílias de Niterói,
classe A, com formação para compreender o produto e disponibilidade de renda
para sua aquisição.

Famílias de Niterói

1%

104.089 Famílias de outras classes
30%
44.327 Demais famílias de classe A

69%

1929 Famílias classe A qualificadas para o
produto

Gráfico 41: Número de famílias do município de Niterói Classe A e outras classes.

3.1.4 Os fornecedores

A prestação de serviço consiste basicamente na mão-de-obra para realização
dos projetos de qualificação, o que não envolve fornecedores diretos, exceto
aqueles relativos aos materiais e equipamentos utilizados para essa finalidade como
material de papelaria, informática e medição.
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Caso o projeto indique a necessidade de aquisição de itens, com custo
repassado aos clientes, os fornecedores envolvidos podem ser:
- grandes lojas de produtos para residências, como materiais organizadores,
enxovais de cama, mesa e banho, ou itens para escritórios ou para comemorações;
- lojas de decoração e mobiliário;
- empresas de jardinagem ou flores;
- prestadores de serviços de pequenos eventos;
- fornecedores de itens de alimentação e bebidas como salgados, doces/tortas;
- prestadores de serviços de reparos diversos, envolvendo elétrica, hidráulica e
outros.

3.2 ESTRATÉGIA DE MARKETING

3.2.1 Identificação dos objetivos

A partir da análise do setor e definido o tamanho do mercado na forma do
item 3.1.3, definiu-se o percentual de mercado que a empresa pretende alcançar e o
tempo estimado para isso.
Considerando, de forma pessimista, que cada uma das famílias, definidas
como alvo de mercado, contrate os serviços apenas uma vez ao ano, com uma
distribuição mensal de forma homogênea, serão 1929 atendimentos ao ano ou 160
atendimentos ao mês.
Não foi possível estabelecer a lucratividade da concorrência similar, em
virtude da adoção da técnica de cliente oculto nas pesquisas da oferta, não podendo
este parâmetro ser utilizado como auxílio.
Por outro lado, sabe-se que é preciso que o faturamento da empresa seja
superior ao valor do aluguel da sala comercial, estimado de R$ 1.500,00 mensais,
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livres de trabalho agregado, tendo a proprietária definido como suficiente na atual
fase de sua vida obter uma renda mensal, com a atividade, de R$ 5.000,00.
Além disso, no primeiro ano, a proprietária pretende ela própria realizar todos
os serviços como forma de acompanhar, testar e avaliar as possibilidades que
surgirem de contratação. Nesse sentido, estabeleceu como capacidade inicial de
atendimento, durante o primeiro ano, o total de 11 atendimentos por mês (dois a três
atendimentos por semana), de modo a reservar dias livres para planejamento,
compras e controles.
Isto equivale a atender 6,84% do mercado qualificado (estabelecido em 1929
famílias) - 132 famílias por ano ou 11 famílias por mês -, lembrando que a cidade de
Niterói não conta com serviços da espécie e que o produto é diferenciado. Além
disso, os cálculos foram feitos segundo visão conservadora que não aplicou os
percentuais sobre toda a população mas somente sobre moradores classe A, não
considerou toda a classe A, mas somente a parcela qualificada dela, e projetou
apenas um atendimento anual por família.
Se fixado o valor de cada atendimento em R$ 600,00 - considerando-se o
diferencial da proposta e o nicho não atendido em Niterói - o faturamento poderá ser
de R$ 6.600,00 no mês.
A seguir será estabelecido o Marketing Mix, onde se definem as formas de
ação para que sejam atingidos os objetivos, os 4Ps do marketing: produto, preço,
praça (ponto ou distribuição) e promoção (comunicação).

3.2.2 Estratégia de produto

a) Mix de produto
Os serviços a serem prestados se dividem em três linhas: residencial,
empresarial e social/comemorativa.
Na linha residencial a prestação de serviços compreende:
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- organização de rotinas domésticas e dos ambientes domésticos (de forma
integral, para toda a casa ou para determinado ambiente, ou parcial, para arrumação
de armários e organização de utensílios ou documentos);
- organização de eventos pontuais como mudança de residência ou primeira
residência, para acompanhamento pós-mudança;
- consultoria (compras, definição de enxovais e cardápios) e treinamento de
funcionários.
Na linha empresarial contempla:
- revisão de lay-out e organização de equipamentos, utensílios, documentos e
enxovais;
- consultoria e treinamento de funcionários.
Na linha social, que tanto pode atender residências como empresas, pretende
realizar:
- organização de pequenos eventos, com definição de lay-out, elaboração de
cardápios e projetos de decoração;
- realização do evento denominado “um dia de ...”, que se refere à preparação
de um dia especial (surpresa) de acordo com um desejo ou fantasia do cliente, por
exemplo, um dia de princesa para a filha, um dia de lua de mel para o casal, um dia
de aniversário em família, um dia de chefe na empresa ou um dia com o idoso.
Há a possibilidade de oferta, por meio de parcerias com outros prestadores,
de serviços adicionais e complementares como os de limpeza, de pequenos reparos,
de serviços de alimentação e bebidas, ou mesmo de projetos de decoração de
interiores ou sinalização.

b) Diferenciação
Diferentemente das empresas de organização de ambientes que estão no
mercado, o serviço não pretende enfatizar a otimização do espaço e do tempo como
principais objetivos da prestação, mas a qualidade hospitaleira do espaço, a partir da
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sensação do usuário e sua individualidade. Como exemplo, o enfoque não é “preciso
de um quarto com duas camas”, mas “preciso de um local onde meus dois filhos
possam dormir da forma como gostam”.
Além de produto com conceito novo com base na hospitalidade dos espaços,
também se pretende introduzir no mercado a valorização da surpresa e da inovação,
como o evento de um dia voltado para pequenas comemorações.

c) Público-alvo
A clientela será composta por famílias de alta renda, com contratantes nas
seguintes faixas etárias:
- entre 21 a 35 anos, provavelmente jovens em início de carreira, que fazem parte
de uma geração que desconhece rotinas domésticas e tem dificuldades para
administrar suas casas e que, ao mesmo tempo,

já estão familiarizados com a

profissionalização de várias dessas atividades, e que também valorizam seus
ambientes de trabalho;
- entre 46 a 60 anos, provavelmente pessoas já estabelecidas profissionalmente,
com desejo de maior dedicação aos assuntos domésticos ou maior atenção aos
seus ambientes de trabalho.

d) Marca
A marca ESPAÇO foi proposta para uma empresa que se propõe a qualificar
ambientes

residenciais,

comerciais e

sociais,

tornando

os

espaços

mais

hospitaleiros para a família, para funcionários e clientes, e para convidados.

e) Nome do produto
Nome fantasia provisório é ESPAÇO, com destaque para as letras S, P e A,
como forma de atratividade do cliente, alusiva à sigla SPA que define
estabelecimentos comerciais de saúde e beleza, onde se vai em busca de cuidados
e de recuperar alguma coisa, desfrutar de mais saúde e melhorar a qualidade de
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vida. Embora o real significado da sigla seja “saúde pela água”, pode-se pensar em
algo como “saúde pelo acolhimento”, com as mesmas iniciais.

f) Logomarca
A empresa será representada por desenho estilizado de margaridas. Há
registros de que essa flor representa a delicadeza, o afeto e a sensibilidade, e pode
ser reconhecida pela brincadeira de infância de mal-me-quer e bem-me-quer, como
alusão ao foco das sensações experimentadas pelos usuários dos espaços. A
Ilustração 36 apresenta esboço para subsidiar o desenvolvimento de logomarca por
empresa especializada.

Ilustração 36: Esboço de logomarca.
Fonte: Acervo próprio, 2013.

g) Embalagem e Design
Como prestação de serviços, o design fica por conta do método de trabalho a
ser empregado, mas o fortalecimento da marca se faz pelo uso de logotipos em
cartões, tabelas, comunicados, em tudo que envolver o cliente.
No futuro, a marca pode ser associada a produtos próprios como utensílios e
enxovais personalizados para comercialização.
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h) Qualidade
A qualidade do serviço está vinculada ao atendimento da premissa básica da
hospitalidade como fator para proporcionar melhoria da qualidade de vida, da
individualização da prestação e da importância dada ao detalhe.
Em se tratando de prestação de serviços, a qualidade é requisito fundamental
para a clientela no mundo globalizado, com amplo acesso à informação, e mais
ainda para a clientela da futura empresa com alto nível de exigência, por se tratar de
público qualificado, detentor de esclarecimento para análise.
Pretende-se oferecer um serviço que privilegie a excelência, tanto na
operação em si, como no relacionamento com a clientela, realizando avaliação da
satisfação com a prestação de serviço recebida.

3.2.3 Estratégia de preço

Para determinação do preço foram considerados fatores como os preços
praticados pela concorrência e aceitáveis pelo consumidor e a identificação dos
custos fixos e variáveis da empresa.
Por se tratar de uma prestação de serviços, o preço aqui se refere somente
ao serviço prestado, no caso, estabelecido como uma diária de R$ 600,00, a partir
da pesquisa de demanda, de acordo com a percepção do possível consumidor e
também a partir dos preços praticados e do diferencial frente à concorrência para
produto similar.
A análise da previsão de custos fixos e variáveis da empresa serve para
estabelecer o ponto de equilíbrio, em que as receitas e os custos totais se igualam,
representando o preço mínimo para evitar prejuízos e indicando se a empresa tem
ou não condições de penetrar no mercado, conforme Tabela 9.
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Tabela 9 – Estimativa de valores referentes a custos mensais.

Custos Mensais
Taxa de condomínio/Água *

Valores estimados – R$

Luz *

220,00
100,00

Telefonia fixa/móvel *
Seguros*
Despesas com deslocamentos
Material de papelaria e informática
Bolsa auxílio para estagiário/Encargos
Pró-labore
Honorários contador *
Materiais de Limpeza*
Serviço de Manutenção/Limpeza *
Total

60,00
30,00
100,00
200,00
500,00
5.000,00
250,00
40,00
100,00
6.600,00

*custos no ambiente da sala comercial compartilhados
com escritório de arquitetura, conforme 3.3.3.3
Fonte: Pesquisa direta.

Por se tratar de serviço com características diferentes das apresentadas pelo
mercado, em fase inicial de ciclo de vida, pretende-se manter a política de fixação de
preço elevado em relação aos esperados pelo público, podendo esta posição ser
revista caso se deseje conquistar futuramente outras faixas de mercado.

3.2.4 Estratégia de distribuição

A forma de distribuição do produto pode ser diretamente ao consumidor dos
serviços, por contato direto entre prestador e cliente, ou através de intermediação de
parcerias com empresas afins, como as de mudanças, as de cerimoniais de
casamento, os escritórios de arquitetura/interiores, as promotoras de eventos
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relacionados ao tema ou os próprios fornecedores de produtos a serem utilizados
para o projeto.
Quanto ao prazo de entrega, o serviço é agendado a partir de contato inicial,
devendo a prestação se dar em curto prazo (por volta de uma semana).

3.2.5 Estratégia de comunicação

Os resultados da pesquisa de demanda demonstraram que 39% das
respostas de moradores de Niterói apontaram o preço alto como motivo para não
contratar serviços da espécie, enquanto 20% indicaram a questão da segurança,
11% a invasão da privacidade e 22% a dificuldade para encontrar empresa
qualificada. A utilidade dos serviços nos ambientes empresariais foi reconhecida em
55% das respostas.
Tendo optado por uma política de preços elevados, em função da
diferenciação do serviço, a estratégia de promoção deverá se preocupar com os
outros itens, encontrando formas de transmitir confiança e demonstrar a qualificação
para prestar o serviço. É preciso comunicar o conceito e fazer com que o cliente
reconheça os valores da empresa, especialmente a hospitalidade enquanto solução
para melhoria da qualidade de vida, e a não padronização como preservação da
individualidade.
Além disso, a estratégia deverá também ter eficácia evidenciando os pontos
fortes como o ponto comercial, a formação profissional da proprietária, e a
valorização da praticidade e do tempo livre para fazer o que não se consegue, como
viajar (52%), realizar atividades físicas (15%), estudar ou ler (17%) ou simplesmente
descansar (10%), atividades apontadas como objeto de desejo na pesquisa de
demanda, com os percentuais aqui indicados em relação ao total de moradores de
Niterói.
A possibilidade de associação com outros serviços também pode representar
diferencial na promoção do produto.
As ações de promoção pretendidas são:
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- oferta gratuita de prestação teste, na fase inicial, com autorização para uso
de imagens;
- divulgação de parcerias, em panfletos ou em páginas virtuais, com
empresas prestadoras de outros serviços, que funcionariam como referência para a
indicação da empresa, garantindo a idoneidade do prestador, de modo a ganhar aos
poucos a confiança do mercado;
- divulgação de imagens em páginas virtuais, que demonstrem o tipo de
serviço e a qualificação da empresa/proprietária;
- obtenção de espaço em eventos relacionados a ambientes, para realização
de palestras e treinamentos rápidos, ou sorteio de uma diária da prestação do
serviço;
- apresentação pessoal junto aos possíveis parceiros prestadores de serviços
afins, para que estes promovam o serviço junto aos seus clientes;
- abastecimento de páginas virtuais com dicas sobre o tema (hospitalidade
dos espaços).

3.3 A EMPRESA

3.3.1 A Missão

A missão da ESPAÇO é prestar serviços de qualificação de espaços para
consumidores exigentes, que valorizam o detalhe e se preocupam com a qualidade
de vida,

e que desejam ambientes mais hospitaleiros para viver, trabalhar ou

receber clientes e convidados.
O seu público é constituído por jovens entre 21 e 35 anos ou pessoas de 46 a
60 anos, podendo atingir pessoas de qualquer idade, que se preocupem com a
qualidade dos espaços onde residem ou trabalham.

115

3.3.2 Os Objetivos da Empresa

Para que o Plano de Marketing pudesse ser feito de maneira clara e
detalhada, a ESPAÇO estabeleceu alguns objetivos a serem alcançados no curto
prazo, logo após o início das atividades, tomando como base as informações obtidas
em relação à potencial demanda do produto e aos preços praticados pela
concorrência.
O principal objetivo é conquistar a parcela ideal de 6,84%, ou 7%
aproximadamente, do mercado qualificado (ou 0,28% do mercado disponível ou
0,09% do mercado potencial, na forma do item 3.1.3), para serviços de qualificação
de espaços, na cidade de Niterói. Para que esse percentual possa ser atingido, a
ESPAÇO deverá obter faturamento em torno de R$ 6.600,00 mensais.
De acordo com os objetivos propostos, a ESPAÇO planeja conquistar um
mercado pouco explorado: a qualificação de espaços residenciais, comerciais e
sociais.
As principais estratégias para alcançar a conquista dos cerca de 7% do
mercado em curto prazo serão a vinculação de sua imagem à busca da
hospitalidade como forma de melhoria da qualidade de vida e a sua distribuição
através de intermediação de parcerias com empresas afins.
O contexto aqui desenhado tem por base uma estratégia conservadora, tendo
sido adotada, em todas as análises, em relação aos dados apurados, a visão menos
favorável ao sucesso do negócio, conforme estabelecido no item 3.2.1.
A ESPAÇO pretende ser uma empresa prestadora de serviços de qualificação
de ambientes, reconhecida pelo mercado, com aproveitamento de sua capacidade
total de atendimento.
Suas

atividades

serão

concentradas,

inicialmente,

na

prestação

da

modalidade residencial e social, com foco na organização desses ambientes, e
contato com esse público, junto ao qual procurará estabelecer relação de identidade
e confiança.
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Após consolidação junto a esse segmento, dará continuidade à pesquisa de
mercado aqui iniciada, como forma de identificar os segmentos empresariais com
interesse pelo serviço.
Tem como aspiração ser vista como uma empresa diferenciada, idônea e
confiável, e preocupada com o bem-estar de seus clientes e da sociedade em geral.

3.3.3 Estrutura Organizacional e Legal

a) Descrição legal e funcional
O regime jurídico da ESPAÇO será o de profissional autônomo (antiga firma
individual), sem constituição de sociedade.
Não há nenhuma legislação específica sobre o setor em que atuará.
Terá estrutura simples, sendo uma empresa pequena em fase de adaptação
ao mercado. Sua única proprietária será a responsável pela área administrativa da
empresa, com auxílio de uma estagiária para essas tarefas.
Para que a estrutura se mantenha leve e para que haja agilidade sempre que
necessário, para composição do atendimento pretendido e desejado pelo cliente,
parcerias estabelecidas com outros prestadores poderão ser acionadas (empresas
ou profissionais autônomos, responsáveis por serviços adicionais, como reparos,
consertos, decoração e fornecimento de itens para eventos).

b) Descrição da Unidade e Local de Funcionamento
A ESPAÇO terá sede própria, instalada na sala nº 1403, em prédio comercial
situado à Rua Moreira Cesar, nº 426, no bairro de Icaraí, na cidade de Niterói, de
acordo com a Ilustração 37.
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Ilustração 37: Localização da sede da empresa.

Fonte: Google Maps, 2013.

A Ilustração 38 e a Ilustração 39 mostram a fachada do prédio comercial
onde se localiza a sala.

Ilustração 38 : Fachada do prédio comercial.
Fonte: Acervo próprio, 2013.

Ilustração 39: Fachada do prédio comercial.
Fonte: Acervo próprio, 2013.

A sala tem com 23 m² e é composta por sala e banheiro. A Ilustração 40
mostra a visualização interna.

Ilustração 40: Vistas internas da sala.
Fonte: Acervo próprio, 2013.
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Há intenção de compartilhar o ambiente com escritório de arquitetura, já
existindo projeto de reforma e lay-out composto por ambiente de espera, copa, e
escritório, com duas estações de trabalho para dois computadores e uma
impressora compartilhada, além de mesa, armários e estantes, de acordo com a
Ilustração 41.

Ilustração 41: Lay-out da sala comercial.
Fonte: Acervo próprio, 2013.

A sede terá como finalidade principal abrigar a área administrativa, podendo
também receber clientes, uma vez que o serviço será prestado nos locais das
demandas e obedecerá o seguinte fluxo:

1. Agendamento de visita ao local (residência ou empresa)
2. Visita ao local para diagnóstico do espaço (levantamento das necessidades) e
orçamento
3. Elaboração do projeto com apresentação de soluções
4. Aquisição de itens necessários ou contratação de serviços adicionais
5. Execução do serviço
6. Avaliação dos resultados
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3.3.4 Síntese das responsabilidades da equipe dirigente

A proprietária é formada em arquitetura e hotelaria, e tem experiência de venda
de produtos e serviços e administração de serviços bancários. Conhece o setor de
prestação de serviços relativos a espaços, através de pesquisas e estudos
desenvolvidos com objetivo de analisar a viabilidade da ESPAÇO e desenvolver
este Plano de Negócios. Nessas atividades foi possível tomar conhecimento de
necessidades, hábitos e preferências dos potenciais clientes, e as operações
relativas a fornecedores e concorrentes.
A estrutura hierárquica da empresa será formada por gerência e área de
operação. No início das operações, para redução dos custos operacionais, a
gerência acumulará as funções principais, podendo ser delegadas no decorrer do
processo de desenvolvimento da empresa.
A centralização inicial das funções também permitirá a aquisição de
experiência no âmbito gerencial, útil na preparação para o crescimento da empresa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do interesse de estudar a forma como os espaços recebem os
indivíduos, as sensações que provocam e como isso afeta as suas vidas, e
acreditando, portanto, que os espaços possuem o atributo da hospitalidade,
entendeu-se que atuar sobre eles, com base no modelo hoteleiro, pode garantir
maior bem-estar e melhor qualidade de vida para os seus usuários e para a
sociedade em geral, atendendo a necessidades surgidas com o modo de vida
contemporâneo.
Através

do

desenvolvimento

de

uma

estratégia

de

posicionamento

comprovou-se a viabilidade de criação de empresa prestadora de serviços, na
cidade de Niterói, aqui denominados serviços de qualificação de espaços, com a
finalidade de elaborar diagnósticos e propor soluções para ambientes residenciais,
comerciais e sociais, pela ótica da hospitalidade.
Para construção dessa estratégia, na Introdução fez-se a discussão do tema,
com a apresentação de imagens que oferecem comparações que facilitam o
entendimento do leitor em relação ao enfoque desejado, e se vinculam a modelo
criado para compreensão da interação entre espaço e usuário.
Os estudos teóricos desenvolvidos no Capítulo 1 serviram de base para
construção dos valores da nova empresa, demonstrando a relação entre a
hospitalidade, os problemas da vida contemporânea e os espaços. Embora não seja
extensa a bibliografia que contenha alusões à hospitalidade como característica dos
espaços, pretendeu-se, justamente, selecionar aquelas referências que pudessem
colaborar com esse ponto de vista e servir como base para outros estudos na área.
As referências teóricas também auxiliaram na definição do conteúdo de
pesquisas, e seus questionários, roteiros para coleta de dados e para observação
sistemática, técnicas utilizadas para investigação do comportamento da oferta e da
demanda, descrita no Capítulo 2.
A opção por dois tipos de amostras para a coleta de dados da pesquisa de
demanda potencial – qualificada e aleatória – não se mostrou eficiente para a
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identificação

de

diferentes

perfis

de

consumidores,

como

se

imaginou,

provavelmente porque a amostra aleatória se originou da divulgação da pesquisa a
partir de contatos pessoais e de pessoas do meio acadêmico, resultando em
amostra igualmente qualificada. Nesse mesmo Capítulo 2, a análise do mercado
possibilitou o conhecimento da concorrência e do perfil dos potenciais clientes, e
confirmou a existência de interesse pelo produto, ainda que similar, em se tratando
de conceito novo.
Com base nessa análise, no Capítulo 3 foram identificadas as forças e
fraquezas e desenvolvida a análise do setor, com levantamento de oportunidades e
ameaças e definição do tamanho do mercado. Também foi construída a estratégia
de marketing com os seus 4 Ps – produto, preço, praça e promoção – e definidas a
estrutura, as características e os objetivos da empresa. Essas ações apontaram
para uma prestação de serviço diferenciado para público qualificado, a ser
promovido por ações de parcerias e divulgação virtual.
Assim

considera-se

que

foram

cumpridas

as

etapas

estabelecidas

inicialmente, e atingidos os objetivos de pesquisar o mercado e os tipos de serviços
oferecidos, analisando a demanda potencial e a oferta similar, e de especificar as
características do serviço que se deseja prestar, bem como de seu diferencial frente
à concorrência.
O

presente

trabalho

representou

expressiva

contribuição

para

complementação da formação acadêmica e da formação profissional, tanto pela
dedicação aos estudos teóricos como pelo aprendizado prático junto ao mercado,
podendo também ser útil para interessados em pesquisas futuras.
Como possibilidade concreta de ingresso no mercado empreendedor, abre
caminho para a ESPAÇO, uma empresa onde será possível desempenhar funções a
partir dos conhecimentos adquiridos na graduação de hotelaria, aqui aprofundados
de maneira especial, e que se unem aos conhecimentos de graduação de
arquitetura, áreas que se complementam e cuja junção, a exemplo do que vem
ocorrendo no mercado,
profissionais.

pode apontar para o surgimento de novos arranjos
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Criar a ESPAÇO significa oferecer ao mercado a opção de compartilhar da
convicção de que a hospitalidade representa solução para a melhoria da qualidade
de vida, enquanto preocupação com o outro e com a forma como ele se sente, tão
presente no modelo hoteleiro.
Significa também contribuir para que as pessoas desfrutem das trocas
sociais, seja no convívio com a família, com os companheiros de trabalho ou com
amigos, e tomem consciência da importância de valorizar as identidades individuais
e culturais, fugindo da lógica do consumo compulsivo e da imposição de padrões de
comportamento. E, por fim, oferecer uma opção para os interessados em ter a sua
vida melhorada ou modificada, ou em receber cuidados, o que se pretende
evidenciar com a associação entre o nome escolhido para a empresa e os
estabelecimentos comerciais de saúde e beleza conhecidos como SPA.
As análises realizadas durante o desenvolvimento do trabalho apontaram
para tendências, ao longo dos últimos anos, que vem se transformando em práticas
representadas pela crescente profissionalização e especialização de serviços,
muitos deles já estabelecidos como novos negócios. Os restaurantes, durante muito
tempo considerados itens de luxo, tornaram-se opção para uma maioria que trabalha
longe de casa, as confecções de roupas industrializadas substituíram o trabalho das
costureiras, as petshops hoje se encarregam dos cuidados com os animais, os
salões de beleza e tratamento são responsáveis pelos cuidados pessoais, os flats e
condomínios se encarregam de alguns dos serviços domésticos, e as empresas
terceirizam diversos serviços não relacionados à sua atividade fim.
Neste cenário, entende-se que o futuro pode trazer novas possibilidades e
novos formatos para a ESPAÇO que, no momento, por questões mercadológicas,
optou por desenvolver estratégia de posicionamento voltada para atender fatia de
público diferenciado apontado pela pesquisa de mercado.
Após todo o estudo teórico que mostrou a importância da hospitalidade para o
mundo contemporâneo, questiona-se a validade dessa opção direcionada somente
para fatia seleta da população, mas aqui se entende que, ainda que por motivos
mercadológicos a proposta esteja voltada para esse tipo de público, o serviço terá
oportunidade de disseminar conhecimentos junto a colaboradores dos clientes, ou
mesmo de treiná-los, o que resultará numa melhoria também da condição e da

123

qualidade de vida dessas pessoas não enquadradas no perfil do consumidor
apontado pela estratégia de posicionamento.
São

dados

neste

estudo,

portanto,

os

fundamentos

conceituais

e

mercadológicos para o desenvolvimento futuro de um estudo de viabilidade
econômico-financeiro e grande parte dos subsídios para o desenho de um plano de
negócios, onde se desenvolverão o planejamento financeiro dos investimentos
iniciais (despesas pré-operacionais, investimentos fixos e capital de giro), projeções
dos resultados, do fluxo de caixa e do balanço e cálculos referentes ao ponto de
equilíbrio e taxa interna de retorno.
Assim será possível avançar em direção da concretização do desejo inicial,
colocando em prática o conceito desenhado e aplicando a estratégia definida, em
busca de fazer nascer a ESPAÇO e ser capaz de transformar os ambientes através
da hospitalidade.
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ATUAÇÃO

Nº FUNCIONÁRIOS

REGIÃO ATUAÇÃO
FORMAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO
PREÇOS
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ANEXO B – Reportagem Jornal O Globo
http://oglobo.globo.com/rio/novo-hospital-da-crianca-tem-cara-jeito-de-livro-infantojuvenil-10554015
NOVO HOSPITAL DA CRIANÇA TEM CARA E JEITO DE LIVRO INFANTOJUVENIL
Desenhos e elevador customizado tornam o ambiente mais acolhedor; Em seis meses, unidade fez
quase 1.500 cirurgias e 500 tomografias - WALESKA BORGES (EMAIL) - Publicado:26/10/13 - 20h57

Muita cor. Desenhos em paredes e piso para atrair os pequenos
Um elevador customizado que ganhou o nome de “engenhoca teletransportadora” é o responsável
pelo trajeto do térreo a um dos noves andares do prédio. Na recepção, a pintura de um ônibus
identifica o local como estação de exames. Já na sala de tomografia, o céu azul, as estrelas e os
cometas dão a ideia de uma viagem espacial que ocorre a bordo da nave T-01. A descrição que mais
se parece com um livro infantojuvenil trata-se da primeira unidade do estado voltada para
atendimento pediátrico. Inaugurado em março, o Hospital da Criança, em Vila Valqueire, faz cirurgias
de média e alta complexidade, além do tratamento do câncer para doentes de até 19 anos.
Uma das pacientes do hospital, Lorenna Sampaio da Silva, de 6 anos, passa os dias em um quarto
colorido com as paredes em tom azul e um varal de barbante onde estão colados alguns de seus
desenhos. Com leucemia, apesar da doença, Lorenna esbanja sorrisos. Essa é a segunda vez que
fica internada na unidade. Moradora de Pau Grande, em Magé, a mãe Adriele Sampaio da Silva, diz
que antes de ir para o Hospital da Criança tentou sem sucesso obter internação em outras duas
unidades do Rio.
— Minha filha é muito guerreira. Ela dá força para toda família — afirma Adriele.
Com um robô de brinquedo nas mãos, Lorenna só tem uma reclamação do quarto onde fica sob os
cuidados da mãe:
—Eu queria um quarto com varanda. Daqui da janela só vejo os telhados das casas.
Fã do personagem Pica-Pau, a menina que sonha em ser dentista pela manhã, médica à noite e ter
as tardes livres para dormir, gosta de andar de cadeira de rodas na “engenhoca teletransportadora” (o
elevador).
Vizinho do quarto de Lorenna, o tímido João Vitor Faria, de 8 anos, se distrai com os brinquedos
emprestados pelo hospital. Morador de Queimados, descobriu que tem leucemia em abril. Desde
então, já passou quatro vezes pela unidade hospitalar. E a ideia de tornar o processo de tomografia
uma experiência menos assustadora para as crianças — com a humanização do espaço — agradou
João Vitor. Quando perguntado do que ele mais gosta na unidade, ele responde sem pensar:
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— A tomografia é legal. Eu vi os planetas e o Brasil de lá. Não tive medo.
Em seis meses de funcionamento, o Hospital da Criança contabiliza números grandiosos. Foram
1.481 cirurgias, 4.131 consultas, 3.345 exames, dez transplantes hepáticos e quatro renais, 700
hemotransfusões e 479 quimioterapias. A unidade — que tem um orçamento mensal de R$ 6 milhões
— realiza atendimentos de ortopedia, oncologia, cirurgia (inclui transplantes renais e hepáticos) e
hematologia pediátrica. Também tem 57 leitos de enfermaria clínica, dez de CTI pediátrico e 16 de
UTI neonatal. Possui ainda serviço de quimioterapia ambulatorial.
‘Há mais aceitabilidade’
De acordo com a diretora Heloísa Graça Aranha, a unidade não é uma emergência aberta à
população. O atendimento é referenciado pela Central de Regulação do Estado. O hospital, que conta
com 200 médicos, é gerenciado através de uma Organização Social. Para a diretora, a humanização
do espaço tem ajudado a amenizar o sofrimento das crianças e dos seus pais. Ela também acredita
que os desenhos nas paredes e a decoração dos espaços ajudaram a melhorar o clima entre os
funcionários:
— Quando a gente melhora o clima, o astral e a boa vontade há mais aceitabilidade.
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ANEXO C – Reportagem Jornal O Globo
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/a-escola-virou-mesmo-segunda-casa-10546248?topico=niteroi
A ESCOLA VIROU MESMO A SEGUNDA CASA - Aumento na procura por ensino em turno integral
faz aumentar a oferta de atividades para os pequenos
MÁRCIO MENASCE(EMAIL·FACEBOOK·TWITTER) E NATASHA MAZZACARO (EMAIL)
Publicado:28/10/13 - 5h00

Entre 2011 e 2012, o número de alunos do ensino fundamental matriculados em período integral na
rede privada cresceu 18,2% no Brasil. É o que diz um levantamento do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com o órgão, no ano passado, 82.344
alunos passaram mais de sete horas por dia no colégio. Em 2011, foram 69.651. A mudança da
estrutura familiar — com a maior inserção da mulher no mercado de trabalho — e a dificuldade de
encontrar profissionais preparados para cuidar das crianças em casa são fatores apontados pelos
educadores como responsáveis por esse crescimento.
— Acredito que uma maior confiança na escola é o que tem provocado essa procura. Para os pais, é
melhor que os filhos estejam com profissionais preparados do que em casa, com uma pessoa que
não lhes transmite segurança ou que não conhecem bem — afirma Simone Sobral, diretora
pedagógica do Colégio Lobo Torres, em Icaraí, que oferece ensino integral para crianças entre 4
meses e 10 anos. Simone diz ainda que a procura dos pais por atividades fora de casa para os filhos
vai além do turno integral:
— Essa demanda faz o colégio funcionar também em janeiro e julho, com colônia de férias, e nos
chamados feriados enforcados, oferecendo diferentes atividades.
A doutora em Educação e professora da UFF Tânia de Vasconcellos acredita que esse cenário faz
com que a escola ganhe outras responsabilidades.
— Os pais estão cada vez mais absorvidos pelo mercado de trabalho, e a escola passou a ser o
primeiro equipamento onde a criança terá possibilidade de interagir com um grupo social não familiar.
O colégio precisa fazer a integração entre higiene e educação, nutrição e educação, e por aí vai.
Incentivo ao aprendizado
Criado há 35 anos, o Centrinho, no Pé Pequeno, já nasceu com o propósito de ser uma escola de
ensino integral. Em 2000, passou a oferecer também o horário parcial. Segundo o diretor da unidade,
José Francisco de Mendonça, a procura pelo sistema integral aumenta cerca de 30% por ano desde
2008.
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— A formação da sociedade mudou. Manter os filhos em tempo integral é muito melhor do que deixálos com uma babá, que não estimulará seu aprendizado. Dos 700 alunos que temos, 450 ficam o dia
todo na escola — informa Mendonça.
Devido ao aumento da demanda pelo horário integral, o Centrinho, que normalmente abre apenas
duas turmas de ingresso, terá uma a mais em 2014. Mesmo assim, há fila de espera. Outra novidade
é que, a partir do ano que vem, os alunos matriculados nas turmas do 6º ano do ensino fundamental
em diante poderão montar suas próprias grades de matérias.
Esse aumento de demanda também foi o que motivou o Colégio São Vicente de Paulo, em Icaraí, a
oferecer a opção de turno integral aos alunos.
— Este é nosso primeiro ano de horário integral. Com a criação desse modelo, tivemos a
preocupação de não nos tornarmos um depósito de crianças. Estabelecemos muitas atividades, como
capoeira, balé e teatro — diz a professora Ana Beatriz Cardoso.
Os pequenos têm café da manhã, almoço e lanche, com cardápio orientado por nutricionistas, e uma
sala para descanso.
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ANEXO D -– Reportagem Jornal O Fluminense
http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/revista/reservado-para-leitura

DECORAÇÃO: ESPAÇO RESERVADO PARA LEITURA E DESCANSO
Espaço clean e bem iluminado para relaxar e ler ganha destaque nos projetos. Ter esse cantinho em
casa está virando moda e cada vez mais comum nos ambientes
Apesar de não ser um cômodo ou espaço obrigatório em uma casa, ter um canto específico para
guardar livros e para acomodar majestosamente uma cadeira ou poltrona, daquelas que propiciam
bem os momentos de relaxamento, é necessidade para alguns – principalmente os que não se
contentam com o espaço disponível nas prateleiras do escritório para livros e revistas.
A atmosfera mais tranquila que um ambiente como esse exige, influencia na escolha das cores, dos
móveis e até mesmo de onde este espaço será instalado. No caso da sala de leitura com estilo zen
montada pela arquiteta Mariana Dias, o cômodo era uma sala de televisão que os donos da casa
gostariam que fosse melhor aproveitado. Além disso, por ficar entre os quartos, o espaço se tornou
um family room.
“É um lugar onde as pessoas podem ficar juntas, ler revista e até ouvir música. Fica na área íntima da
casa, uma maneira das pessoas da família interagirem”, explica a arquiteta, ressaltando que o
cantinho aproveitado como sala de leitura recebeu uma estante para os vários livros e também
objetos de decoração.
“Criamos nichos com objetos que eles foram colecionando nas viagens que fizeram”, diz Mariana,
que ambientou a sala com o clima zen, conversando com o restante da casa, aliado à intenção de
montá-la sendo, predominantemente, um espaço destinado para a leitura.
“Como espaço para relaxar, usamos cores mais neutras, e até gosto da cor da madeira,
principalmente porque o tom escuro acalma os olhos – e este foi um lugar pensado com este objetivo
também: relaxar”, afirma Mariana. “A mesa amarela deu uma quebrada, para não ficar muito sério. Dá
uma alegria, um toque de humor”, acrescenta a arquiteta.
Ter um canto para leitura dentro de casa aponta para mais do que um hábito: um estilo de vida.
Como arquiteta, Mariana vê nesse tipo de projeto uma espécie de citação, até mesmo facilitando para
moradores de cidades grandes. “Hoje em dia, as pessoas têm pouco tempo. No caso de São Paulo,
para ter momento de relaxamento, as pessoas vão a uma livraria no final de semana. E tem gente
que quer trazer isso pra dentro de casa. As pessoas têm esse hábito também durante a semana”,
comenta.
A arquiteta Cristina Grossi destaca que a iluminação é um detalhe importante em espaços para
leitura, além de, em sua concepção, precisar ser um ambiente clean. No quarto de um casal, ela
projetou uma área especialmente para servir à leitura.
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“Coloquei iluminação direta e indireta nesse espaço”, explica Cristina, mencionando a grande
luminária giratória no teto, que pode ser apontada diretamente para o leitor ou virada para outro
canto. “Às vezes, a leitura é em um iPad, por exemplo, que já é iluminado. Nestes casos, não precisa
ter foco de luz em cima do leitor, tem que ser mais escuro”, ressalta.
Cristina conta que os pedidos para projetos de espaços como esse vêm aumentando. “Muitas
pessoas querem isso, principalmente colecionadores, que precisam de um lugar apropriado para
guardar os livros, longe de poeira e da luz, que estraga os livros com o tempo”, afirma, destacando
também que ambientes de leitura precisam de uma poltrona bem confortável.
“Esse é um item importantíssimo!”, opina. Para o quarto do casal, Cristina aplicou todos esses
conceitos, apostando em um tom de azul-claro nas paredes e mesclando com as cores branca e
madeira. O chão de carpete completa o aconchego do espaço. Para separar este canto, um biombo
divide o quarto, trazendo privacidade para o ambiente de leitura. “É reservado mesmo. Era um canto
morto, e não tinha muita função. Eles pediram esse canto de leitura, que é o hábito maior deles”, diz a
arquiteta, que desenhou até a prateleira assimétrica para guardar os livros do casal.
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ANEXO E – Reportagem Jornal O Fluminense
http://oglobo.globo.com/rio/dois-cafes-a-conta-com-daniel-becker-10520889
Mauro Ventura - A coluna é publicada aos domingos na Revista O GLOBO
DOIS CAFÉS E A CONTA COM DANIEL BECKER - Pioneiro da pediatria integral no Brasil vê os
pais perdidos e diz que é urgente atualizar a educação familiar

Há dias, o pediatra Daniel Becker chocou-se com a “magreza esquelética” de uma moça de biquíni a
seu lado. Depois, viu no site da revista “Marie Claire” a reprodução da cena: a foto da top brasileira
Izabel Goulart com a referência a seu “corpo perfeito”. Indignado, Becker escreveu um artigo no
Facebook que repercutiu nas redes sociais. A revista fez um mea culpa, pediu desculpas e
reconheceu que seu texto não estava de acordo com sua linha editorial. Becker tem recebido cada
vez mais adolescentes com problemas de autoestima e pais perdidos na educação dos filhos. Tanto
que idealizou o curso “Paternidade e maternidade no século XXI”, a partir do dia 7, na Casa do Saber.
São quatro aulas, com Rosane Esquenazi e Sandra Niskier Flanzer. Aos 55 anos, dois filhos, ele é
pioneiro da pediatria integral no Brasil, que une a medicina convencional a saberes tradicionais como
a acupuntura, a osteopatia e a homeopatia. “É olhar para a saúde de forma mais aberta e trazer a
família para dentro do cuidado”, diz ele, que trabalhou num campo de refugiados no Camboja pelos
Médicos sem Fronteiras e foi um dos pioneiros do modelo do programa Saúde da Família.
Por que esse curso para os pais?
A maternidade e a paternidade evoluíram pouco com a modernidade. Os pais estão presos a padrões
do início do século XX. Enquanto se preocupam com pé descalço no chão frio e vento encanado, dão
comida venenosa, põem na creche aos 4 meses, terceirizam os cuidados. É urgente atualizar a
educação familiar. Falta uma discussão que diminua a ansiedade dos pais, expostos a pressões do
mercado de forma acrítica.
Como assim?
Não é o Baby Einstein ou o joguinho no tablet que vai tornar seu filho mais inteligente. Nos primeiros
2 anos, o melhor estímulo é a interação com os cuidadores fundamentais, pais, avós, tios, babá, que
seja. Ninguém provou que uma criança vai ser melhor profissional se for atochada de tanta
informação quando pequena. Penso numa campanha “Crianças, já pra fora”. O lugar delas não é no
sofá. É do lado de fora, brincando e ao mesmo tempo pressionando com os pais por um melhor
aproveitamento do espaço público. A presença das crianças energiza e mobiliza as manifestações. A
natureza é um ótimo remédio. Reduz a obesidade e a hiperatividade, fortalece as defesas
imunológicas.
E a alimentação?
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Não deixe a indústria alimentar seu filho. Ela não está preocupada com a saúde dele. É comum a
mãe dizer que a filha não quer a comida caseira, mas adora papinha. A indústria produz o que tem de
mais tóxico, com gordura ruim, sal em excesso, aditivos, conservantes, açúcar. Além do mal em si,
isso habitua a criança a um gosto muito doce. Como ela vai aceitar o sabor natural?
Seu texto sobre magreza repercutiu...
É uma situação esquizofrênica. Por um lado, as revistas femininas endeusam o modelo Olivia Palito,
esquelético, sem nenhuma carne. Por outro, as revistas masculinas cultuam o visual paquidérmico,
com coxas de hipopótamo, seios como bolas de vôlei e próteses de bunda enormes. Uma revista de
cirurgia plástica nas bancas traz na capa: “Concurso garota bisturi.” São dois corpos deformados, um
pela magreza excessiva, outro pela plástica, pelo silicone, pela malhação compulsiva, pelos
esteroides.
O que você tem visto no consultório?
Adolescentes tentando alcançar um ideal fantasioso, sofrendo com anorexia mental e síndrome do
pânico. E pessoas culpadas. O mercado cria as condições para ela adoecer, engordar, ao oferecer
comida ruim, estresse, trânsito, cigarro. E quando isso acontece a acusa de pecadora e vende a
salvação: dietas, academias, revistas. Só que saúde não é somente uma decisão individual, ela
depende do entorno. Não se conquista com remédios, mas com boa alimentação, moradia,
segurança, educação, saneamento, meio ambiente, transporte público, lazer, esporte. Você precisa
participar da vida coletiva, cuidar de si e do outro.
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ANEXO F -– Reportagem Revista O Globo
http://oglobo.globo.com/cultura/historias-de-camarim-dentro-do-ninho-dos-artistas-10543729
HISTÓRIAS DE CAMARIM: DENTRO DO ‘NINHO’ DOS ARTISTAS
Brinquedos, bolos de aniversário, crianças e detalhes que revelam a intimidade de seis bastidores
MARIANA FILGUEIRAS (EMAIL) - Publicado: 26/10/13 - 18h00 Atualizado:27/10/13 - 10h03

RIO - A atriz Marieta Severo gosta de chegar ao teatro sempre duas horas antes do início da peça.
Sócia do Teatro Poeira, em Botafogo, onde está em cartaz com "Incêndios", ela diz que é o tempo
que precisa para checar se está tudo bem na bombonière — "Chegaram mais quindins?", pergunta à
mocinha que cuida da venda dos doces na entrada —, se o funcionário responsável pelo teatro
melhorou da gripe, se a bilheteria já abriu. Está em casa. Vai entrando pelos corredores, beija os
atores que encontra pela coxia, como faria a Dona Nenê se fosse uma grande dama do teatro
brasileiro. Até chegar a um espaço que não guarda similaridade com nenhum cômodo de nenhuma
casa — uma mistura de sala, copa, quarto e banheiro. É o camarim, de onde só sai travestida e
encarnada como a libanesa Nawal Marwan, protagonista da peça que ficará em cartaz até o fim do
ano.
Não é um camarim comum, de luzinhas contornando o espelho e estojos de maquiagem espalhados
nas bancadas. É mais do que isso: é um camarim-instalação. Presas às paredes e aos espelhos,
fotos de mães agarradas aos filhos e de corpos destroçados em conflitos no Oriente Médio. Há
adereços árabes, flores secas, postais de paisagens libanesas e frases retiradas de cartas anônimas
compradas em feiras de antiguidades. Uma delas diz: "Mamãe, a dor não para, mamãe, a dor não
para, mamãe, a dor não para."
— Eu começo a trabalhar por aí. Colo imagens de referência da peça no meu texto (mostra um
caderno todo grifado e cheio de colagens). Depois, durante os ensaios, continuo pesquisando e
juntando coisas. Quando venho para o camarim, uso as imagens e os objetos também para decorar o
espaço. Vou me cercando de referências. Onde bate o olho, tem que ter esse clima. Aqui mesmo, na
última peça que fiz, "As centenárias", com a Andréa Beltrão (aliás, foi num camarim que estreitaram a
amizade), era um Nordeste, cheio de coisa pendurada. Agora tem esse clima de tensão, guerra, de
tenda árabe. É muito importante este primeiro ninho dos atores — detalha Marieta, num domingo,
pouco antes de entrar em cena, preparando a maquiagem ao lado das colegas de cena Kelzy Ecard,
Keli Freitas e Fabianna de Mello e Souza.
Todas foram contaminadas pela praxe severística. Kelzy passou a levar desenhos do filho Pedro, de
6 anos, para colar no espelho do camarim coletivo (um deles diz "Mamãe eu te amo mas qui tudo
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nese planeta") e rever sempre que termina uma das trágicas cenas da peça. Para criar um clima
infantil, que remeta ao universo de sua personagem, Keli encheu sua bancada de brinquedos
(massinha de modelar, lápis de cor e pistolas de bolhas de sabão). Fabianna levou tecidos e
perfumes árabes. Além disso, cada uma tem um quadrinho com uma frase da peça bordada: "Não há
nada mais lindo do que estar junto", um presente de Marieta para as companheiras de cena.
— Trazer esses objetos para cá ajuda a abrir suas portas. O camarim é um lugar de passagem, do
domingão em família como eu estava agora há pouco para o universo da Vó Nazira. É um lugar de
despertar para outra imaginação, outra construção de sentidos. Curioso é que é um camarim antes
da peça começar, outro durante, quando nos esbarramos aqui entre uma cena e outra, e outro
completamente diferente depois, quando ganhamos flores, recebemos os amigos — avalia Fabianna.
Para entender o que acontece neste "ninho", que precede não só peças teatrais, como espetáculos
de dança, música e circo, entramos em seis deles para contar suas histórias. Uma pequena amostra
do que parece ser o reino encantado dos bastidores, se pensarmos que o Rio tem mais de uma
centena de camarins, entre casas públicas, privadas e alternativas, e que boa parte deles abrigará
artistas ainda na noite de hoje.
— No Corpo, por exemplo, passamos mais tempo no camarim do que no palco. Chegamos seis horas
antes de o espetáculo começar. Fazemos correções do dia anterior, repetições de trechos do
espetáculo que não foram perfeitas. Depois, os bailarinos têm uma hora e meia de aula. Sobra uma
hora para que cada um vá se maquiar, vestir o figurino, se concentrar — explica Rodrigo Pederneiras,
coreógrafo do Grupo Corpo, que depois de uma rápida passagem pelo Rio, em setembro, volta a
apresentar o espetáculo "Triz", agora na Cidade das Artes, de 8 a 10 de novembro.
É neste momento que as quatro crianças que viajam junto com o corpo de baile — três filhos dos
bailarinos, além do neto de Rodrigo — são acomodadas num dos camarins com um responsável (vez
ou outra, é o próprio quem faz as vezes de babá). É nesta hora, também, que ele permite que o
fotógrafo registre alguns momentos de intimidade dos bailarinos. O silêncio é quase absoluto — só se
ouvem as pinceladas de tinta encarnada nos olhos de um, o barulho do zíper fechando o macacão
preto e branco de outro.
— Em espetáculos como "Parabelo", há muitas trocas de roupa, o tempo do intervalo é cronometrado
para a maquiagem e figurino. Os bailarinos não podem ser desconcentrados por nada — observa
Rodrigo, lamentando que o neto não vá mais acompanhá-lo em turnês. — Este ano ele será
alfabetizado, não pode mais faltar aulas...
Lugar de criança é no camarim
Quem passou boa parte da infância e adolescência em camarins de shows foi a filha mais velha de
Paulinho da Viola, Cecília Rabello, de 33 anos.
— Eu não tinha idade para ver o show, então ficava o tempo todo no camarim, com minhas irmãs,
para acompanhar meu pai pelo Brasil. Hoje quem fica esperando é meu filho, Luan, de 8 anos —
conta Cecília, que de vez em quando canta com o pai e com a Velha Guarda da Portela.
Pouco antes do show que celebraria os 80 anos de Monarco, ocorrido no dia 22 de agosto, no Circo
Voador, lá estava Cecília, de um lado para o outro, a resolver pepinos no camarim do sambista.
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Naquela noite, Monarco subiria ao palco acompanhado da Velha Guarda, além de convidados como
Marisa Monte, Diogo Nogueira e Mariene de Castro.
A primeira pendência a se resolver era improvisar um novo camarim. Como alguns dos integrantes
têm idade avançada, não conseguiriam subir os 22 degraus que dão acesso ao espaço reservado
aos artistas. Cecília mandou descer cadeiras e mesas para a garagem e, num instante, já estavam
todos acomodados, aquecendo a voz e se preparando para o show.
A segunda pendência dela — e da mulher de Monarco — era trazer os dois bolos de aniversário sem
que o compositor percebesse. A solução foi distrair Monarco para uma conversa disfarçada. Os
músicos relembraram causos de camarim — como se tivessem 11 anos de idade, há entre eles o
hábito de trocar os paletós uns dos outros. Cerveja à vontade.
— Você sabia que a quadra da Portela não tinha camarim até outro dia? — conta uma das "tias", em
tom de fofoca boa. — Foi a Cecília quem mandou comprar uma penteadeira e ajeitou lá para virar o
nosso camarim. A gente até tirou foto.
Eram 23h30m quando Monarco foi surpreendido atrás do palco com um "Parabéns pra você".
Emocionou-se, agradeceu a todos com o chapéu branco apoiado no peito, um gesto de reverência
aos companheiros. Tudo era azul e branco: o glacê do bolo, os copinhos e pratinhos, as fitas que
decoravam a sandálias das pastoras, as pinturas de seus esmaltes.
— Todo ano eles fazem festa surpresa pra mim, e todo ano eu me surpreendo — graceja Monarco,
chamando todos para subirem ao palco.
Cecília pede licença para subir ao palco (vai passar o show na coxia) e diz que depois conta o que o
pai, o mito, gosta de fazer para relaxar no camarim.
— Me liga depois que te conto.
Número anotado, uma camareira do Circo Voador interrompe.
— Artista não é fácil. Rouba de tudo em camarim. Cinzeiro, almofada, vaso de planta. Sem querer
falar o nome, mas tem um cantor famoso aí que quando marca show aqui a gente guarda tudo e põe
descartável. A turma dele leva tudo, até a cortina do boxe do banheiro — conta a moça, em tom de
desabafo, dando a única pista: — É um que não dá entrevista.
O camarim de circo tradicional é completamente diferente de qualquer outro. Montado num trailer
atrás da lona, o do Circo Tihany, que fica até o dia 17 de novembro em cartaz no Rio, é dividido em
três: um para as mulheres, quase todas bailarinas, um para os homens e um apertadinho para o
palhaço. No das meninas — jovens dançarinas de mais de 20 nacionalidades diferentes —, os
figurinos ficam pendurados em ordem de entrada (são nove trocas em duas horas de espetáculo), de
um lado, e as bancadas de espelhos do outro. Cada uma decora a parte que lhe cabe a seu modo: há
fotos de namorados, adesivos de corações, cartas de fãs, imagens de todo tipo de religião. Para as
sessões de meio-dia, já estão lá desde as 10h. Por isso, a música alta no camarim:
— É para acordar — diz a acrobata britânica Kelly-jo Broughan, de 24 anos, enquanto se maquia. —
Há quem reze, quem goste de tocar nos objetos pessoais antes de entrar em cena. Eu fico nervosa
em cada sessão como se ainda fosse na estreia.
O palhaço, muito pelo contrário. Faltam dez minutos para ele entrar em cena e está calmo como o
pipoqueiro, lá fora. Venezuelano, Henry Ayala é da quinta geração de uma família de palhaços. Seu
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bisavô era dono de uma companhia circense famosa no país, o extinto Circo Hernandez. Ele faz a
maquiagem em menos de dez minutos, veste-se em apenas dois.
No pequeno espaço de menos de dois metros quadrados, exibe o pouco que carrega: o quadro com
o título de Príncipe dos Palhaços, honraria conquistada no Festival de Montecarlo, dos mais
importantes de artes circenses. Dois Guiness: um deles porque Henry, que também é equilibrista, foi
considerado, em 2003, o "pulador de corda" mais veloz do mundo (211 passadas por minuto). Ali
estão também a nota de US$ 100 que carrega como objeto de sorte, ganha numa aposta com um
amigo de infância por resultados de jogos de futebol, e presentes que recebe dos fãs (há um pote
cheio só com narizes de palhaço).
— É das Marias-Lona — admite Henry, entre a vaidade e a palhaçada. — Mulher adora um palhaço.
Sabe por quê? (Agora sério) Porque mulher gosta de homem que a faz rir.
A hierarquia social nas coxias
Em suas pesquisas, a historiadora de teatro e crítica Tânia Brandão lamenta nunca ter visto estudos
sobre camarins.
— É muito curioso. Um espaço fundamental para o ator, que sempre existiu no teatro. Mas nunca vi
um trabalho específico sobre o tema — nota Tânia, que, intrigada, procura na biblioteca de casa
alguma referência histórica.
Ela volta ao telefone um pouco mais animada. No "Diccionario do Theatro Portuguez", de 1908, de
autoria de Sousa Bastos, o mais antigo em língua portuguesa sobre o assunto, o verbete "camarim"
define o espaço como "os quartos em que os artistas se vestem e descançam". É curiosa a
observação de que "cada artista mais graduado tem um camarim especial, atapetado e com guardafatos", e que os camarins coletivos devem servir "aos coristas, figurantes, comparsas,
bailarinas, creanças, bandas e orchestra". Em cada um, "há um homem ou mulher de vestir".
— O espaço de cozinha de cena sempre refletiu a hierarquia social, mesmo antes do chamado
"divismo", surgido no final do século XIX, do culto aos grandes atores e divas. Alguns teatros do Rio
ainda conservam esta estrutura mais tradicional, como o Carlos Gomes — ressalta Tânia, lembrando
que hoje em dia os atores sempre preferem se arrumar juntos. — A não ser alguns mais velhos, que
querem evitar os jovens, sempre mais ruidosos...
As gargalhadas que vêm do camarim do Espaço Cultural Sérgio Porto na noite do dia 28 de agosto
são ouvidas ao longe. Faltam 20 minutos para começar o show do músico Domenico Lancellotti, que
está no camarim cercado do pai, da mulher, da filha, dos amigos e dos músicos de sua banda,
também com os filhos. A bancada é dividida por garrafas de uísque ("os Reds são ótimos em copos
de plástico", brinca ele), muitas de água, uma máquina de café espresso e um farnel de Toddynho —
que nem é das crianças, mas do técnico de som.
— A coisa mais importante num camarim é um bom sofá, mais até do que o espelho. Mas é raro
encontrar um — comenta o músico, no meio da festa em que transforma, em minutos, o pequeno
cômodo atrás do palco.
Naquela noite, as crianças seriam a atração do show. Além da configuração de arena própria do
espaço, o palco de Domenico teve direção da artista plástica Lucia Koch, que o dividiu com estruturas
metálicas que permitiam o movimento circular da banda. Virou um parque de diversões para o
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pequeno José, de 4 anos, filho de Moreno Veloso, que saía da plateia a toda hora para dançar com o
pai.
Criar intimidade com o espaço físico que vai abrigar o espetáculo é uma premissa do trabalho da
Companhia Crítica de Teatro, formada pelo diretor ítalo-carioca Leonardo Talarico, e por duas atrizes,
a tocantinense Amandha Monteiro e a paulistana Juliana Weinem. Em cartaz há dois anos com o
espetáculo "Amor e ódio em sonata", que conta a história da vida política e conjugal do escritor russo
Leon Tolstói, os três mantêm a mesma prática em cada teatro que se apresentam: vez ou outra
dormem nos camarins. Na última temporada, que terminou em setembro (o espetáculo voltará aos
palcos cariocas em 2014), eles repetiram o ritual no Teatro Fashion Mall, no Solar de Botafogo e no
Centro Cultural Justiça Federal.
— Nós ensaiamos a peça na sala da casa da mãe do diretor. Quando passamos para o teatro,
sentimos falta da intimidade da casa. E tivemos a ideia de passarmos um bom tempo lá, inclusive
dormindo nos camarins — conta Amandha, que faz a mulher de Tolstói, Sônia. — Só o fato de dormir
lá faz com que a gente pertença ao espaço. Às vezes é complicado, quando os teatros são em
shoppings ou em prédios públicos. Mesmo assim mandamos ofícios, explicamos.
Foi no camarim do teatro do shopping que Amandha viveu o que considera o momento mais
emocionante de sua vida. Pouco antes de subir ao palco, o diretor cochichou ao seu ouvido:
"Fernanda Montenegro está na plateia."
— Eu gelei. Imagina saber que a atriz mais importante do Brasil está assistindo ao seu trabalho. Mas
eu não imaginava o que ainda ia acontecer: no final da apresentação, agradecemos a presença dela.
Ela pediu a palavra e disse que há muito tempo não via um espetáculo tão intenso e elegante. E
ainda disse: "Esse é o teatro que eu acredito". Depois, foi nos cumprimentar no camarim, onde
ficamos conversando por uma hora e meia. Você acredita? Eu saí do Tocantins para tentar ser atriz
no Rio...
O telefone toca. Do outro lado, atende Cecília, filha de Paulinho da Viola.
— Acabamos não conversando sobre o que seu pai gosta de fazer nos camarins, enquanto espera o
show começar.
— Ele tem a mesma banda há 30 anos, né? Então a rotina já é conhecida: os músicos fazem aquela
farra, tomam cerveja. Meu pai é mais reservado, fica observando. Um pouco nervoso, mas disfarça
bem — conta Cecília, às gargalhadas, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo da
MPB. — De uns tempos para cá, descobri que ele adora ver vídeos curiosos na internet, fica muito
relaxado. Então agora sempre faço uma seleção para ele assistir no camarim. Sabe aquele do
"menino-aranha"? Que um menino escala a geladeira para pegar um brinquedo? Ele adora. Dia
desses, antes de um show, me perguntou: "Filha, o que é Porta dos Fundos?
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ANEXO G -– Reportagem Revista O Fluminense
http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/revista/efeito-rivotril
EFEITO RIVOTRIL: CONSUMO BANALIZADO PREOCUPA ESPECIALISTAS

Uso de ansiolíticos sem acompanhamento médico pode causar dependência química e psicológica.
Poucas gotinhas para encarar qualquer problema sem perder a cabeça
Quando estamos muito preocupados com algum problema procuramos refúgio para nos confortar.
Pode ser ouvir música, relaxar lendo um livro, fazer compras e, até mesmo, sair da dieta. Ou recorrer
à caixinha de remédios. O consumo banalizado de remédios controlados, como os ansiolíticos, se
tornou quase um modismo.
O mais “popular” da indústria farmacêutica é o Rivotril (o clonazepam). Algumas (poucas) gotinhas do
remédio e dá para encarar qualquer problema sem perder a cabeça. Meio comprimido e aquele
trânsito caótico pode parecer não tão complicado assim. Pegando um pouco mais pesado na
dosagem e uma noite tranquila de sono acontece. Tão crescente e desenfreado, desde 2006, o
mercado de clonazepam cresceu 42% no Brasil, sendo que, para o Rivotril, o índice foi de 9%,
segundo IMS Health.
Difícil mesmo é saber a real necessidade das pessoas em consumir tranquilizantes. Na teoria, o
clonazepam é indicado para casos mais graves de ansiedade, síndrome do pânico e estresse póstraumático. Hoje em dia, o uso se assemelha a uma opção rápida (e eficaz) que produz o alívio da
ansiedade. Mas até qual estágio essa mentalidade é prejudicial?
“Benzodiazepínicos (tranquilizantes) são recomendados para induzir amnésia durante anestesias,
para induzir o sono na falta de outras medidas eficazes para tratar condições variadas que perturbam
a qualidade do sono, para reduzir o nível de ansiedade contínua, também na falta de medidas
curativas eficazes, no controle de crises convulsivas prolongadas, no relaxamento muscular difuso
em situações específicas e no controle de situações ou crises ansiosas, quando recurso não
farmacológico não se mostra efetivo ou disponível”, explica o psiquiatra Sander Fridman.
O uso descontrolado é um dos grandes fatores para as vendas do remédio estarem sempre em alta.
“A sociedade vive em tempos complicados, onde as pessoas precisam de respostas rápidas.
Precisam dormir bem e estarem tranquilas apesar de todo estresse e dos problemas que precisam
enfrentar diariamente, que justificam o nível de ansiedade que sentem. A popularização do Rivotril faz
parte dessa massificação da ideia da velocidade que se busca para estar pronto e apto para fazer as
coisas”, opina o neurologista Henry Silva.
Quando usado corretamente e com acompanhamento médico, o remédio tem, sim, propriedades
importantes e que podem ajudar alguns tratamentos. “Os ansiolíticos servem para transtornos de
ansiedade, distúrbios de comportamento e até em casos delicados, como após um infarto, para evitar
ansiedade que pode ser danosa no momento”, completa Henry.
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Segundo os médicos, mesmo com acompanhamento, é preciso atenção: os ansiolíticos podem
causar dependência e não devem ser usados em longos períodos. A indicação é de que esses
medicamentos sejam dosados em crises intensas e, por no máximo, seis semanas.
A dependência química e a psicológica são dois riscos do consumo exagerado do Rivotril. Na
química, o processo é semelhante com o gerado por drogas, como álcool e cocaína. O uso a longo
prazo torna o cérebro dependente da substância para funcionar de forma correta. Na psicológica, a
pessoa até para de tomar o remédio, mas mantém uma caixa sempre no bolso, “só por precaução”.
“Percebeu-se que os benzodiazepínicos são, também, suscetíveis de desenvolverem dependência
física, uns mais do que outros: sintomas físicos que a pessoa nunca teve antes de começar a usar
cronicamente o medicamento, e que aparecem ao interromper o uso subitamente, ou
progressivamente, sem interrupção, e que diminuem com o aumento da dose (perda de efeito para
mesma dose)”, explica Sander.
A ideia de felicidade constante, da qual somos cobrados o tempo todo pelas pessoas e pela própria
sociedade, tem provocado essa busca incessante por algo que desfaça (mesmo que por um
momento) o sentimento de tristeza, de dor.
“Os benzodiazepínicos são inibidores da ativação excessiva dos neurônios e diminuem o efeito do
excesso de estímulos da vida moderna, que resultam num excesso de hormônios do estresse
(cortisol, adrenalina e glutamato); que são estimulantes internos naturais; e que causam, às vezes,
via exaustão, diversas formas de sofrimento físico, mental e social. Mais do que benzodiazepínicos e do que o clonazepam (nome farmacológico da substância da moda, ou do que o bromazepam
(lexotan), o preferido anterior da população - são as bebidas alcoólicas,o recurso anti-regresso mais
usado pela população”, conclui o psiquiatra.
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ANEXO H - Projeto “Janelas para o Centro Cirúrgico”
http://www.hc.unicamp.br/?q=node/772
"Janelas" para Centro Cirúrgico é tema do Globo Repórter
A programação da TV Globo apresentou na última sexta-feira (25/10), no programa Globo Repórter,
uma participação da enfermeira chefe do Centro Cirúrgico, Alessandra Nazareth Caine Pereira
Roscani. O HC da Unicamp foi escolhido pela produção do programa em função do projeto "Janelas
para o centro cirúrgico" tema relacionado à dissertação de mestrado defendida pela enfermeira em
2009 e intitulada "Capacidade de direcionar atenção e demandas de atenção do enfermeiro no
ambiente de trabalho”. O projeto teve ainda a participação de vários colaboradores do Centro
Cirúrgico.
Com o tema natureza e saúde, o Globo Repórter revelou o poder de cura dos ambientes naturais.
Nele se insere o projeto denominado "Janelas para o Centro cirúrgico". São nove painéis com
imagens da natureza - parques, cachoeiras, florestas, montanhas, campos, praias, vales - distribuídos
pelos centros cirúrgicos do hospital. As entrevistas também ocorreram com parentes de pacientes
que aguardam na Sala da Família – espaço humanizado com várias imagens -, próxima ao centro
cirúrgico e UTI. Segundo Alessandra, o projeto "Janelas para o centro cirúrgico" está fundamentado
no conhecimento adquirido sobre a teoria de atenção e demandas de atenção, foco da tese orientada
pela profa Edineis de Brito Guirardello, da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Dentre os quatro
conceitos fundamentais, diz, a teoria propõe como meios para restabelecer a capacidade de
direcionar atenção (CDA) contato com a natureza.
"O ambiente de Centro Cirúrgico têm como característica ser um ambiente fechado e restrito, no qual
o profissional fica confinado muitas horas sem contato com o ambiente externo", ressalta a
enfermeira. Para ela o objetivo do projeto foi humanizar o ambiente de modo a proporcionar o resgate
da CDA aos profissionais, pacientes e familiares que circulam pelo ambiente cirúrgico. O projeto
contemplou três etapas.
Alessandra destaca que o início do projeto foi um quadro que ela trouxe para a Sala da Família como
sugestão de melhoria. "A idéia foi aceita e partilhada". Em seguida, recorda, foi firmada uma parceria
com o Instituto de Artes da Unicamp que originou os painéis desenvolvidos para a sala da família. Já
a última etapa contou com a participação dos próprios profissionais que atuam na área, e os
familiares dos pacientes em uma campanha interna para eleição das imagens que iriam integrar os
ambientes do CC e CCA. "De 30 imagens apresentadas, nove painéis foram eleitos e afixados nos
ambiente internos do CC e na recepção do CCA”, explica Alessandra Roscani.
As gravações aconteceram nos dias 19 e 20 de setembro, tendo à frente das entrevistas, a repórter
Kiria Meurer, de Santa Catarina. Durante as gravações, um dos questionamentos feitos pela repórter
é como imagens de belos lugares dispostas em centros cirúrgicos podem ajudar pessoas que vivem
confinadas? a resposta você descobre no programa ou ao rever nos horários alternativos no canal
Globo News aos sábados às 9h05 e aos domingos às 13h05.
Caius Lucilius com Jéssica Kruckenfellner - Assessoria de Imprensa do HC Unicamp
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